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Nederland – BELASTINGOVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN
KORTDURENDE VERHUUR

De onderstaande informatie kan worden gebruikt als handleiding voor belastingen die mogelijk
op u van toepassing zijn wanneer u accommodaties in Nederland kortdurend verhuurt.

Belastingen kunnen ingewikkeld zijn en het is om die reden belangrijk ervoor te zorgen dat u op
de hoogte bent van uw belastingverplichtingen en handelt conform de geldende
belastingwetgeving. Het tijdig voorbereiden, aangeven en betalen van belasting is uw
verantwoordelijkheid.

Als u accommodaties in Nederland kortdurend verhuurt, moet u ervoor zorgen dat u de volgende
belastingen begrijpt en, indien van toepassing, deze belastingen betaalt;

● Inkomstenbelasting
● Omzetbelasting (BTW)

Deze informatie is beknopt en niet bedoeld als juridisch advies. Als u niet zeker weet of u
voldoet aan uw belastingverplichtingen, raden wij u aan om dit te controleren bij officiële
bronnen of om advies in te winnen bij gekwalificeerde professionals.

De informatie in deze handleiding wordt niet bijgewerkt, waardoor u dient na te gaan of de
belastingwetten of werkwijzen niet recentelijk zijn gewijzigd.

INKOMSTENBELASTING

Als u inkomen in Nederland geniet, bent u waarschijnlijk verplicht een deel van dit inkomen aan
de Nederlandse Belastingdienst af te dragen. Hieronder is een korte beschrijving opgenomen
van de belastingregels die van toepassing zijn op kortdurende accommodatieverhuur in
Nederland. Ook is opgenomen hoe deze belasting aan de Nederlandse Belastingdienst kan
worden betaald.

Het Nederlandse belastingjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Verplichting om Nederlandse inkomstenbelasting te betalen.

U bent verplicht inkomstenbelasting in Nederland te betalen als u:
● Inwoner bent van Nederland;



● Werkzaam bent in Nederland;
● Activa bezit in Nederland;
● Eigenaar of statutair directeur van een bedrijf in Nederland bent; of
● Inkomen geniet vanuit andere bronnen in Nederland.

U hoeft geen aangifte inkomstenbelasting in te dienen of inkomstenbelasting te betalen indien
de verschuldigde belasting niet meer dan €48 bedraagt (tenzij u een aangifteformulier ontvangt;
in dat geval bent u verplicht om belastingaangifte te doen). De belasting dient echter wel te
worden berekend om te kunnen beoordelen of het bedrag niet boven de €48 uitkomt.

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor
heffingskortingen. De algemene heffingskorting voor inkomen tot €21,044 is €2,837 voor
Nederlandse inwoners die geheel deelnemen aan het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. De
algemene heffingskorting bouwt geleidelijk af tot een bedrag van nul, wat het geval is voor
inkomen boven €68.508 (bedragen van toepassing in belastingjaar 2021).

In Nederland is een breed scala aan heffingskortingen beschikbaar, die elk gepaard gaan met
eigen voorwaarden en bedragen.

Belastingaangifte doen in Nederland

Als u inwoner bent van Nederland, kunt u voor het invullen van uw belastingaangifte
gebruikmaken van de aangifte-app, de online-software of het papieren formulier.

Als u geen inwoner van Nederland bent gedurende het hele belastingjaar kunt u voor het invullen
van uw belastingaangifte doorgaans gebruik maken van de online-software. Wanneer u geen
gebruik kunt maken van de online-software (omdat u bijvoorbeeld niet beschikt over de vereiste
inloggegevens) moet u een C-formulier indienen. Het C-formulier kan worden aangevraagd door
contact op te nemen met de Belastingdienst, zie hieronder de contactgegevens.

Belastingaangifte – uiterlijke indieningsdatum.

Voor een inwoner van Nederland (natuurlijk persoon) wordt de uiterste datum voor het indienen
van de belastingaangifte vermeld in de aangiftebrief die u van de Belastingdienst ontvangt.
Indien u geen brief heeft ontvangen, is 1 mei van het aankomende jaar de uiterste datum. Als u
geen inwoner van Nederland bent, is de uiterste datum voor het indienen van uw
belastingaangifte 1 juli.

Gelet op bovenstaande dient de belastingaangifte over het jaar 2021 uiterlijk te zijn ingediend
vóór 1 mei 2022 (indien geen aangiftebrief is ontvangen) of 1 juli 2022, afhankelijk van de
inwonerstatus van de belastingplichtige.

Een Nederlandse inwoner kan vóór de in de aangiftebrief vermelde uiterste datum uitstel



aanvragen voor het indienen van de aangifte, of vóór 1 mei indien geen brief is ontvangen. Een
niet-inwoner (natuurlijk persoon) kan hetzelfde verzoeken vóór 1 juli. Het uitstel wordt
vervolgens verleend tot 1 september voor een Nederlandse inwoner en tot 1 november voor een
niet-inwoner (uitzonderingen gelden voor bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de
belastingaangifte wordt ingediend door een belastingadviseur, in dergelijke gevallen kan verdere
verlenging van de indieningsdatum worden aangevraagd).

Belastingaangifte – Uiterlijke betalingsdatum.

Als uw belastingaangifte is ingediend zal de Belastingdienst uw aangifte beoordelen en u een
aanslag inkomstenbelasting opleggen. Deze aanslag bevat de uiterlijke betaaldatum (in principe
6 weken na het opleggen van de aanslag).

Contactgegevens Nederlandse belastingdienst.

De contactgegevens van de Belastingdienst zijn als volgt:

● 0800-0543 indien u vanuit Nederland belt, en:
● +31 555 385 385 indien u vanuit het buitenland belt.

U kunt de contactgegevens ook vinden op de website van de Belastingdienst.

Nederlandse inkomstenbelastingtarieven.

De inkomstenbelastingtarieven voor personen die zijn geboren na 1 januari 1946 zijn als volgt
(tarieven van toepassing in belastingjaar 2021):

● Inkomen tot €35,129 is belastbaar tegen 9.45%
● De volgende €33,378 is belastbaar tegen 37.10%
● Inkomen boven €68,507 is belastbaar tegen 49.50%

De bovengenoemde tarieven zijn exclusief de Nederlandse sociale verzekeringspremies. De
premies volksverzekeringen bedragen 27,65% tot een inkomen van €35,129 (AOW, Anw, Wlz).

Voor personen die de Nederlandse AOW-leeftijd hebben bereikt (op 1 januari 2021: 66 jaar en 4
maanden), worden de premie volksverzekeringen verlaagd naar 9,75% (percentages van
toepassing in belastingjaar 2021).

Het bovenstaande overzicht wijkt enigszins af van het overzicht voor personen die zijn geboren
voor 1 januari 1946.

Nederlandse regels die gelden voor inkomen verdiend met kortdurende verhuur

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/contact


Als u tijdelijk uw eigen woning verhuurt, is de huuropbrengst in principe belast in box 1. U bent
verplicht om 70% van de netto huuropbrengst (de huuropbrengst minus de aftrekbare kosten) te
rapporteren in uw aangifte inkomstenbelasting.

De huurinkomsten die u heeft ontvangen met overig onroerend goed (bijvoorbeeld een tweede
woning) zijn in principe belastbaar als inkomsten uit sparen en beleggen. De huuropbrengsten
zijn echter niet op zichzelf belast (waardoor geen dubbele belasting optreedt). De belasting over
dit vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een tweede woning) komt tot uiting in uw
belastingaangifte als fictief inkomen uit sparen en beleggen (box 3), dit wordt hieronder nader
toegelicht.

Als de activiteiten, met betrekking tot het in box 3 belaste inkomen, zodanig omvangrijk worden
dat zij normaal vermogensbeheer te buiten gaan, dient het inkomen te worden belast in box 1
als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld het geval
indien u meer diensten aanbiedt dan enkel de tijdelijke verhuur van een woning. Het verzorgen
van ontbijt/diner, het onderhouden van contact met toerisme kantoren, etc., zijn voorbeelden van
diensten die kunnen leiden tot een winst uit onderneming/resultaat uit overige werkzaamheden.
Of dit van toepassing is, hangt af van de hoeveelheid werk die hierbij komt kijken en of een
hoger inkomen kan worden genoten vanwege deze werkzaamheden.

Typische kosten die aftrekbaar zijn van het inkomen van een persoon met betrekking tot
kortdurende verhuur

U kunt kosten die rechtstreeks verband houden met de tijdelijke verhuur van de woning van uw
belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting aftrekken. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

● gas, water, elektriciteitskosten (voor zover gerelateerd aan het verbruik van de huurders);
● schoonmaakkosten (voor zover gerelateerd aan het verblijf van de huurders); en
● advertentiekosten (waaronder de servicekosten van Airbnb worden verstaan).

Nederlandse inkomstenbelasting voor niet-inwoners (personen).

Als u geen inwoner van Nederland bent kunt u toch verplicht zijn om een aangifte
inkomstenbelasting in te dienen wanneer u aan één van de volgende eisen voldoet:

● u werkt in Nederland;
● u heeft activa in Nederland;
● u heeft een bedrijf in Nederland of u bent statutair directeur;
● u geniet inkomen uit andere bronnen in Nederland.

Nederlandse bezitters van onroerend goed zijn onder omstandigheden ook verplicht om een



Nederlandse aangifte inkomstenbelasting in te dienen (wij verwijzen naar voorgaande passages
ten aanzien van de uitzonderingen op de aangifteplicht, onder andere ten aanzien van de
drempel van €48).

Als u geen inwoner van Nederland bent en onroerend goed in Nederland bezit is in principe
alleen de waarde van het Nederlandse onroerend goed (met aftrek van verwante schulden)
belastbaar in box 3 (zoals hieronder beschreven).

Nederlandse inkomstenbelasting voor een Nederlands inwoner bij ontvangst buitenlands
huurinkomen.

U bent verplicht om uw wereldwijde inkomen te rapporteren indien u inwoner van Nederland
bent.

Een buitenlandse woning van een Nederlandse inwoner wordt over het algemeen onderworpen
aan belasting (box 3, inkomen uit sparen en beleggen, zie hieronder meer informatie over deze
regeling). Dit is het geval tenzij het inkomen gerelateerd is aan ondernemingsactiviteiten, in dat
geval moet het inkomen in aanmerking worden genomen in box 1. Doorgaans kan een
vermindering ter voorkoming van dubbele belasting worden aangevraagd bij de Nederlandse
Belastingdienst voor het gedeelte van de box 3 belasting dat gerelateerd is aan de buitenlandse
woning.

Algemene inkomstenbelasting behandeling van verhuur onroerend goed.

Eigen woning

In het kader van de inkomstenbelasting wordt een eigenwoningforfait in aanmerking genomen
met betrekking tot de eigen woning (hoofdverblijf) , gebaseerd op de WOZ-waarde van de
woning. De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente. Het percentage dat moet worden
opgeteld bij uw belastbaar inkomen is afhankelijk van de waarde van uw woning. In aanmerking
komende hypotheekkosten kunnen van het belastbaar bedrag worden afgetrokken.

Deze regels blijven van toepassing indien de eigen woning tijdelijk wordt verhuurd. In dat geval
wordt 70% van het huurinkomen toegevoegd (in aanvulling op het eigenwoningforfait van de
eigen woning).

Overige onroerende goederen: inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Overige onroerende goederen (bijvoorbeeld een tweede woning) zijn belastbaar in box 3, als
inkomen uit sparen en beleggen, tegen een effectief belastingtarief tussen 0,59%-1,76%
(tarieven van toepassing in belastingjaar 2021) over het netto-vermogen (na aftrek van de
schulden). Het totale vermogen van een natuurlijk persoon (inclusief onroerend goed, met
uitzondering van uw eigen woning) wordt op 1 januari van elk jaar vastgesteld. Op grond van de



Nederlandse wetgeving wordt een percentage van 1.898%-5.69% beschouwd als inkomen uit
sparen en beleggen (afhankelijk van de totale waarde van het vermogen van de natuurlijke
persoon, progressieve heffing).

Voor elke belastingplichtige geldt ook een vrijstelling in box 3. Deze vrijstelling houdt in dat u
alleen belasting betaalt als uw vermogen in box 3 dit bedrag overschrijdt (€50.000 in 2021). Het
belastingtarief is 31%. Hierdoor is het effectieve belastingtarief 0,59%-1,76% van de waarde van
het netto-vermogen (gebaseerd op de percentages van toepassing in belastingjaar 2021).

Voorbeeld belastingberekening – Hoofdverblijf

Lieke bezit een appartement met twee slaapkamers dat als haar eigen woning
(hoofdverblijf) fungeert. Ze verhuurt de logeerkamer in het weekend.

Lieke ontvangt bruto huuropbrengsten in 2021 van €6,000.

Lieke had de volgende kosten met betrekking tot haar huis in 2021:
verzekering €500, gemeentelijke belastingen €350, online advertentiekosten
€240 en elektriciteit/gas/water €600 (waarvan €60 gerelateerd aan het verbruik
door de huurders).

€

Bruto huurinkomen 6,000

Minus aftrekbare kosten:

Online advertentie (servicekosten Airbnb) (240)

Elektriciteit/gas/water (60)

Neto huurinkomen 5,700

Belastbaar huurinkomen (70% van het netto huurinkomen) 3,990

Omzetbelasting

Omzetbelasting kan ingewikkeld zijn. Aangezien de regels van toepassing zijn op u en uw
specifieke situatie, dient u de tijd te nemen om deze regels te begrijpen.

In zijn algemeenheid is de omzetbelasting, of belasting over de toegevoegde waarde ("btw"), in
Nederland een indirecte verbruiksbelasting. De meeste goederen en diensten die in Nederland
worden geleverd, zijn belast met btw.

Een persoon die goederen en diensten in Nederland levert, moet in principe btw in rekening
brengen en innen, en deze btw aan de belastingdienst afdragen. Net als met alle andere
belastingen, raden we u aan om advies in te winnen bij een belastingadviseur met betrekking tot



uw potentiële btw-verplichtingen in Nederland.

Als u op dit moment een accommodatie aan gasten verhuurt, dient u mogelijk btw in rekening te
brengen over de huurprijs en deze btw af te dragen aan de Nederlandse belastingdienst.
Aangezien Airbnb de accommodatie niet zelf verhuurt, is het de verantwoordelijkheid van de
Host om de lokale btw-verplichtingen ten aanzien van de huurprijs in acht te nemen.

Wanneer ik kortdurende verhuur in Nederland aanbied, dien ik dan btw van mijn gasten te
innen?

Over het algemeen zijn personen die in Nederland als ‘ondernemer’ voor de btw worden
aangemerkt en voldoen aan de criteria voor btw-registratie btw verschuldigd over al hun
leveringen en/of diensten. Of een persoon wordt geacht ondernemer voor de btw te zijn, is
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als algemene regel geldt dat een persoon die
op duurzame basis kortdurende verhuur aanbiedt, wordt geacht ondernemer te zijn.

U bent momenteel verplicht om zich in Nederland voor btw-doeleinden te registreren als u
goederen en/of diensten levert die zijn onderworpen aan de btw in Nederland. Er geldt geen
drempel voor btw-registratie. Zodoende dient u zich te registreren voor btw-doeleinden wanneer
u begint met het aanbieden van kortdurende verhuur in Nederland. Dit geldt voor zowel
Nederlandse als buitenlandse aanbieders. In dat geval is het mogelijk toegestaan dat u de aan u
in rekening gebrachte voorbelasting in aftrek brengt.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er een optionele regeling beschikbaar is voor kleine
ondernemers in Nederland. U kunt mogelijk van deze regeling gebruikmaken indien u inwoner
van Nederland bent en uw jaarlijkse omzet niet meer dan EUR 20.000 bedraagt. Indien u
gebruikmaakt van deze regeling, zijn uw diensten niet onderworpen aan Nederlandse btw. In dat
geval is de aan u in rekening gebrachte btw ook niet aftrekbaar.

Bij de beoordeling of u zich moet registreren voor de btw, raden wij u aan om advies in te winnen
bij een belastingadviseur. Dit geldt ook voor het bepalen of u de aan u in rekening gebrachte btw
in aftrek mag brengen.

Voor nadere informatie over de btw-registratie, verwijzen wij u naar de website van de
Belastingdienst.

Btw is op mij van toepassing. Hoe stel ik vast hoeveel belasting ik moet innen van mij gasten?

Btw-tarieven verschillen per land en wijzigen periodiek. We raden u aan om dit regelmatig te
controleren bij de lokale Belastingdienst zodat u op de hoogte bent van de meest actuele
btw-tarieven voor het land waar u btw dient te betalen.

Op het moment van publicatie van dit document is het Nederlandse belastingtarief voor het

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/btw
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/btw


aanbieden van vakantieaccommodatie (wat wil zeggen, kortdurende verhuur) 9%.

Onder bepaalde omstandigheden kan echter een ander btw-tarief of zelfs een vrijstelling van
toepassing zijn. Hierdoor raden wij u aan om bij een belastingadviseur na te gaan welk
btw-tarief van toepassing is op uw leveringen.

Btw is op mij van toepassing. Hoe dien ik btw te innen van mijn gasten?

Wanneer u vaststelt dat u btw in rekening moet brengen over uw leveringen aan gasten, moet u
in gedachten houden dat u deze btw moet innen, rapporteren en afdragen via een periodieke
belastingaangifte (uitzonderingen kunnen gelden voor zakelijke gasten in uw verblijf die in
bepaalde situaties zelf verantwoordelijk zijn voor het afdragen van btw). In Nederland wordt de
btw-aangifte doorgaans op kwartaalbasis ingediend (bijvoorbeeld januari tot en met maart).

Indien u inwoner van Nederland bent, moet u de btw-aangifte uiterlijk indienen op de laatste dag
van de maand volgend op dat kwartaal (de btw-aangifte voor de periode januari - maart dient
uiterlijk op 30 april te worden ingediend. De verschuldigde btw dient ook uiterlijk op deze dag te
zijn betaald.

Wanneer u geen inwoner van Nederland bent, dient de btw-aangifte uiterlijk te worden ingediend
op de laatste dag van de tweede maand volgend op het einde van het kwartaal (bijv. januari -
maart dient uiterlijk op 31 mei te worden ingediend). De verschuldigde btw dient ook uiterlijk op
deze dag te zijn betaald.

De prijs die u berekent aan niet-zakelijke gasten dient inclusief btw te zijn. Wanneer u een
vakantieaccommodatie aanbiedt, waarvoor een btw-tarief van 9% geldt, dient de Nederlandse
btw te worden berekend door de overeengekomen prijs voor de accommodatie te delen door
109 en te vermenigvuldigden met 9. Bijvoorbeeld, de totale overeengekomen prijs voor de
accommodatie is €300. De Nederlandse btw dient als volgt te worden berekend: 300/109 =
2,75*9 = €24.77 Nederlandse btw.

Bepaalde formaliteiten, zoals het uitreiken van een factuur aan uw gasten, kunnen verplicht zijn.
Meer informatie over de factureringsverplichting kan hier worden gevonden. U kunt meer
informatie vinden over het indienen van aangiftes op de website van de Belastingdienst. We
raden u aan om uw btw-gerelateerde verplichtingen en de factuurvereisten na te gaan bij een
belastingadviseur.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/

