
Veel mensen die tweedehandsspullen verkopen, zoals auto’s, fietsen, 
caravans, kleding of meubilair, weten niet dat ze in sommige gevallen 
geen btw op de factuur hoeven te zetten. Je kunt dan de margeregeling 
toepassen wat vaak heel voordelig uitpakt.

Goed idee? Check dan of je de margeregeling mag toepassen en hoe je dat 
verwerkt in je boekhouding. Zo weet je zeker dat je niet voor nare verrassingen 
komt te staan als de Belastingdienst je boeken controleert. Deze checklist met de 
5 meest gemaakte fouten in de boekhouding helpt je op weg. Controleer of jij deze 
fouten ook maakt.

Maak jij deze fouten 
bij het verkopen 
van tweedehands-
spullen?

Checklist

Dit zijn de 5 meest gemaakte fouten: 
 Je past de margeregeling toe, maar eigenlijk mag dat niet

 Je rekent de btw niet goed uit 

 Je past de regeling toe met nadelige gevolgen 

 Je past de globalisatiemethode niet toe, terwijl het verplicht is 

 Je administratie voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen



fout 1

Je past de margeregeling toe, maar eigenlijk mag dat niet 

Wat zijn margegoederen precies? 
Laten we bij het begin beginnen: wat zijn margegoederen precies? Margegoederen zijn 
gebruikte goederen die je hebt ingekocht zonder btw. Bijvoorbeeld tweedehandsauto’s die 
je hebt gekocht van particulieren. Zit iets nog in de originele verpakking? Dat maakt niets uit. Als 
je spullen van een particulier koopt, ziet de Belastingdienst dit altijd als gebruikte goederen, ook 
al zijn ze nog nooit gebruikt.  

Antiek en kunst 

Wist je dat de Belastingdienst in bepaalde gevallen ook kunst, antiek en verzamelvoorwerpen 
die je met btw hebt ingekocht of ingevoerd als margegoederen ziet? Lees dit artikel van de 
Belastingdienst als je kunst inkoopt van een kunstenaar of als je kunst, antiek en verzamel-

voorwerpen van buiten de EU invoert.   

Dit had je nooit gedacht! 

Er valt meer onder de margeregeling dan waar je in eerste instantie aan denkt. Onder gebruikte 
goederen vallen namelijk ook goederen die zelf zijn vervaardigd, gekweekt, of zoals in het geval van 
paarden zelf zijn gefokt. Je mag dan alleen de margeregeling toepassen op voorwaarde dat de btw 
niet eerder is afgetrokken. Dat betekent dat degene van wie je de goederen koopt geen btw heeft 
kunnen aftrekken bij de aankoop, vervaardiging, kweek of fok van de goederen. Lees dit artikel van 

de Belastingdienst zodat je weet of de spullen die jij verkoopt onder deze regeling vallen. 

Bij deze spullen mag je de margeregeling niet toepassen 

In een aantal specifieke gevallen mag je de margeregeling niet toepassen, bijvoorbeeld als 
je handelt in onbewerkte edele metalen en onbewerkte edelstenen. Lees dit artikel van de 
Belastingdienst goed door om te bepalen of je de margeregeling mag toepassen. Kom je er niet 

helemaal uit? Vraag dan advies aan je boekhouder of accountant. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/specifieke_margegoederen/kunst_van_een_kunstenaar_en_invoer_uit_niet_eu_landen/btw_berekenen_als_u_kunst_koopt_van_een_kunstenaar_en_bij_invoer_uit_niet_eu_landen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/specifieke_margegoederen/kunst_van_een_kunstenaar_en_invoer_uit_niet_eu_landen/btw_berekenen_als_u_kunst_koopt_van_een_kunstenaar_en_bij_invoer_uit_niet_eu_landen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/wat_zijn_margegoederen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/wat_zijn_margegoederen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/wat_zijn_margegoederen/wanneer_de_margeregeling_niet_toepassen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/wat_zijn_margegoederen/wanneer_de_margeregeling_niet_toepassen


fout 2

Je rekent de btw niet goed uit 

Als je iets verkoopt, reken je normaal de btw uit over de verkoopprijs. Maar bij margegoederen, 
zoals tweedehandsspullen, werkt dit anders. Reken jij de btw goed uit? 

Bereken de btw over je marge 
Als je de margeregeling toepast, verkoop je de goederen zonder btw op de factuur. Vervolgens 
bereken je de btw die je moet afdragen aan de Belastingdienst niet over de verkoopprijs, maar 
over je marge: het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs, dus je winst of je verlies.  

Stel dat je tweedehands fietsen verkoopt. Je koopt een tweedehands fiets van een particulier 
en je betaalt hier € 200 voor. Het is een mooi exemplaar en daarom wil je € 100 winst maken 
op deze fiets. Die € 100 is de winstmarge. Daarover bereken je 21% btw (dus € 21, dit is een 
makkelijk rekenvoorbeeld). In totaal wordt de verkoopprijs dan 200 + 100 + 21 = € 321.  
De € 21 btw moet je vervolgens afdragen aan de Belastingdienst. 

Kortom: bereken de btw niet over je verkoopprijs, maar over je marge. Klinkt dit 
ingewikkeld? Gelukkig kun je veel automatiseren met de juiste boekhoudsoftware. 

fout 3

Je past de regeling toe met nadelige gevolgen 

Prima als je verkoopt aan een particulier 
Als je tweedehandsspullen aan een particulier verkoopt, is het voordelig om de margeregeling 
toe te passen. Je kunt dan tegen een lagere verkoopprijs verkopen of je maakt meer winst.  
Maar in bepaalde gevallen kun je de margeregeling beter niet toepassen. Een ondernemer 
die gebruikte goederen verkoopt, wil liever dat je de gewone btw-regeling toepast. Hoe zit dat? 

Verkopen aan een ondernemer? Gebruik de gewone btw-regeling! 
Als je tweedehands artikelen verkoopt, dan vermeld je op de factuur geen btw, maar de btw 
(over het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs) heb je wel inbegrepen in je prijs. Je moet 
die btw immers afdragen aan de Belastingdienst. Als je klant een ondernemer is, kan hij die 
btw niet aftrekken. Het is voor die ondernemer dan voordeliger als je de gewone btw-regeling 
gebruikt, waarbij je de btw rekent over de verkoopprijs. Die btw vermeld je op de factuur en 
die mag hij als voorbelasting aftrekken bij zijn btw-aangifte. Verwarrend? In het onderstaande 
rekenvoorbeeld zie je hoe dit werkt.  



Stel, je hebt een tweedehandsauto ingekocht voor € 4.000.  
Je wilt er graag € 1.000 aan verdienen.  

Als je de margeregeling toepast, bereken je zo de verkoopprijs: 
Inkoopprijs     € 4.000 
Winstmarge exclusief btw    € 1.000 
        +
Verkoopprijs exclusief btw   € 5.000 
Btw over winstmarge (21% over € 1.000)  €    210  (niet op de factuur vermelden) 

        + 
Verkoopprijs     € 5.210 

De verkoopprijs als je de gewone btw-regeling toepast: 
Inkoopprijs     € 4.000 
Winstmarge exclusief btw    € 1.000 
        +
Verkoopprijs exclusief btw   € 5.000 
Btw (21% over € 5.000)    € 1.050 
        +
Verkoopprijs     € 6.050 

In beide gevallen maak jij evenveel winst, namelijk € 1.000.  
• Gebruik de margeregeling als je aan een particulier verkoopt. Dit is voordeliger voor  

deze klant. Een particulier betaalt dan € 5.210 in plaats van € 6.050.  
• Gebruik de gewone btw-regeling als je aan een ondernemer verkoopt. Dit is voor de 

zakelijke klant voordeliger. Als je de btw berekent over de verkoopprijs is de verkoopprijs 
hoger, maar de ondernemer mag de btw in dit geval aftrekken en betaalt dus netto maar  
€ 5.000 in plaats van € 5.210.  

Als je tweedehands goederen verkoopt met btw, moet je dit goed in je administratie verwerken 
voor de Belastingdienst. Lees dit artikel zodat je precies weet om welke verplichtingen het gaat. 
Met behulp van de juiste instellingen in een boekhoudprogramma kun je eenvoudig aan deze 
verplichtingen voldoen.

fout 4

Je past de globalisatiemethode niet toe, terwijl het verplicht is 

Voor veel goederen is de globalisatiemethode verplicht 

Er zijn twee manieren waarop je kunt berekenen hoeveel btw je moet afdragen aan de 
Belastingdienst: de individuele- en de globalisatiemethode. Voor veel goederen is de 
globalisatiemethode verplicht, bijvoorbeeld voor vervoermiddelen, kleding, meubilair, 
boeken, huisdieren, kunst en antiek. Lees dit artikel van de Belastingdienst en check of jij de 
globalisatiemethode verplicht moet toepassen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen/administratieve_gevolgen_bij_verkoop_onder_normale_btw_regeling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen


Hoe werkt de globalisatiemethode? 
Bij de globalisatiemethode bereken je de btw over de totale winstmarge in een 
aangiftetijdvak. Daardoor kun je individuele negatieve winstmarges verrekenen met positieve 
winstmarges. De winstmarge is namelijk het verschil tussen het totaal van alle marge-inkopen 
en het totaal van alle marge-verkopen in het aangiftetijdvak. Het juiste boekhoudprogramma 
rekent de btw automatisch voor je uit.   

Wat doe je met een negatief saldo? 

Als er in het aangiftetijdvak een groter bedrag aan margeartikelen is ingekocht dan er is verkocht, 
dan is er geen winstmarge. Je hoeft in dat geval geen btw af te dragen. Het negatieve saldo van de 
afdracht wordt dan doorgeschoven naar het volgende tijdvak. Wanneer je een negatief saldo van 
je globalisatie hebt op 31 december, kun je bij de belastingdienst aanvragen om dit mee te nemen 

naar een volgend boekjaar.

Hoe werkt de individuele methode? 
Bij de individuele methode bereken je de btw per stuk. Je houdt in- en verkopen dus 
per stuk bij in je administratie en berekent bij iedere verkoop de btw over de marge van het 
verkochte item. Je mag negatieve winstmarges voor de btw niet verrekenen met positieve 
winstmarges. 
 
Let op: als je de margeregeling niet goed toepast kan de Belastingdienst je een boete opleggen. 
Voorkom nare verassingen en check met je accountant of boekhouder of je voor jouw onderneming 
de margeregeling mag toepassen en hoe je dit verwerkt in je administratie.  

 fout 5

Je administratie voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen 

Als je de margeregeling gebruikt moet je dit wel goed verwerken in je administratie. Voorkom dat 
je de gegevens niet goed bijhoudt. Lees dit artikel over de verplichtingen van de Belastingdienst 
waar je administratie aan moet voldoen.  

Eén zo’n verplichting is dat je onderscheid moet maken tussen margegoederen en ‘gewone’ 
goederen in je administratie. Hiervoor moeten bepaalde grootboekrekeningen met de juiste 
functies in de boekhouding staan: 

• Inkooprekening voor margegoederen (globalisatie): Hierop worden de inkoopkosten 
geboekt bij het inkopen van een margeartikel. 

• Omzetrekening margegoederen (globalisatie): Hierop wordt de omzet geboekt bij de 
verkoop van een margeartikel. 

• Inkooprekening voor niet-margegoederen: Hierop worden de inkoopkosten geboekt van 
tweedehands goederen die niet als margeartikel worden verkocht, als je er bijvoorbeeld 
voor kiest om de gewone btw-regeling toe te passen bij verkoop van een tweedehands item 
aan een ondernemer.   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen/administratieve_verplichtingen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen/administratieve_verplichtingen/


• Omzetrekening voor niet-marge goederen: Hierop wordt de omzet geboekt van 
margeartikelen die niet als margeartikel verkocht worden. 

• Btw globalisatie: Deze rekening wordt gebruikt als correctierekening zodat de btw juist op 
de verlies & winst rekening geboekt wordt. Bij de btw-aangifte wordt een memoriaalboeking 
gemaakt. Hierbij wordt het te betalen bedrag overgeboekt naar btw te betalen globalisatie. 

• Btw te betalen globalisatie: De effectieve btw-rekening op de Balans. Hierop staat het 
btw-bedrag dat je over je winstmarge moet betalen. 

Daarnaast moet je de tariefgroepen gescheiden houden. Als je dus handelt in gebruikte 
goederen met 21% en 9%, voer je bovenstaande rekeningen in voor 21% en ook voor 9% btw. 

Koop je voor € 500 of meer tweedehandsspullen in één keer? Dan ben je verplicht om een 
inkoopverklaring op te stellen. Hierop staan onder andere de gegevens van de aankoop plus de 
verklaring van jouw leverancier dat je de goederen zonder btw hebt gekocht. Je leverancier moet 
de verklaring ondertekenen. In dit artikel vind je welke gegevens je moet vermelden op  
de inkoopverklaring.   

Voorkom nare verassingen bij een controle van de Belastingdienst en zorg dat je de gegevens 
voor de margeregeling goed bijhoudt. In veel boekhoudprogramma’s is de margeregeling 
niet opgenomen en kost het verwerken van de juiste gegevens veel tijd. Met het juiste 
boekhoudprogramma voldoe je eenvoudig en snel aan de wettelijke verplichtingen rondom 
deze regeling. 

Heb je nog vragen over de mogelijkheden? Onze deskundige klantenservice van 60+ 
medewerkers staat voor je klaar op telefoonnummer +31 (0222) 36 30 60. 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit artikel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, 
raden we je te allen tijde aan om één en ander inhoudelijk met je boekhouder of accountant af te stemmen.

Doen waar je goed in bent, zonder zorgen over je administratie 
Wil je werken met de margeregeling? En je geen zorgen maken over 
het bijhouden van de juiste gegevens? Het pakket SnelStart inBalans is 
hierin gespecialiseerd. Zo kun jij je concentreren op waar je goed in bent: 
ondernemen. Probeer SnelStart inBalans helemaal gratis.

Bekijk nu

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen/administratieve_verplichtingen/inkoopverklaring_opstellen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/administratie_bijhouden_bij_handel_in_margegoederen/administratieve_verplichtingen/inkoopverklaring_opstellen
http://www.snelstart.nl/inbalans
https://www.snelstart.nl/producten/ondernemers/inBalans

