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Verkoop servicecertificaat bij product is aparte prestatie die de

btw-behandeling van de hoofdprestatie volgt

16 augustus 2012

Samenvatting

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen dat relevant is voor alle ondernemingen die hun afnemers tegen betaling extra

garantie op de door hun verkochte producten aanbieden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het tegen vergoeding afzonderlijk

aanbieden van (extra) garantie op verkochte producten een prestatie is die als bijkomend bij de 'hoofdprestatie' moet worden

aangemerkt die het fiscale lot van de hoofdprestatie, de met btw belaste levering van het product, deelt. De aankoop van het de

(extra) garantie vormt volgens de Hoge Raad namelijk voor de klanten geen doel op zich, maar een middel om de

hoofdprestatie aantrekkelijker te maken.

Volledig artikel

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen dat relevant is voor alle ondernemingen die hun afnemers tegen betaling extra

garantie op de door hun verkochte producten aanbieden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het tegen vergoeding afzonderlijk

aanbieden van (extra) garantie op verkochte producten een prestatie is die als bijkomend bij de 'hoofdprestaties' moet worden

aangemerkt en die daarom het fiscale lot van de hoofdprestatie, de met btw belaste levering van het product, deelt. De aankoop

van het de (extra) garantie vormt volgens de Hoge Raad namelijk voor de klanten geen doel op zich, maar een middel om de

hoofdprestatie aantrekkelijker te maken.

 

De procedure betrof een winkelketen waarin huishoudelijke, elektrische en elektronische apparaten werden verkocht. Bij

aankoop van een apparaat dan wel binnen een week na de aankoopdatum kon de klant tegen betaling een servicecertificaat

aanschaffen. Zo’n certificaat vrijwaarde de klant naast de fabrieksgarantie nog eens extra van kosten van technische

tegenvallers gedurende de in de servicecertificaat overeengekomen garantietermijn. De winkelketen was van mening dat de

verkoop van de garanties een afzonderlijke, vrijgestelde, prestatie betrof. Daarmee is de Hoge Raad het dus niet eens..

 

Opmerking

Wij raden ondernemers die vergelijkbare transacties verrichten en die deze als vrijgestelde prestaties hebben behandeld aan,

contact op te nemen met hun gebruikelijke btw-adviseur.

 

Bron: Hoge Raad, 10-8-2012, nr. 10/03633.
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