
In- en verkoop van gebruikte onderdelen (marge-onderdelen) 

U kunt vanuit Gaston eenvoudig marge-onderdelen factureren. Dit doet u door op de order/offerte/
factuur een vinkje te plaatsen in het vakje “Marge”

Bij Verkoop: Vinkje plaatsen in het vakje “Marge” 

Zoals u bovenin de order kunt zien, blijft het totaal exclusief en inclusief BTW gelijk.
Het maakt hier overigens niet uit of uw klant wel of niet op BTW berekenen staat. Laat het BTW 
percentage ook gewoon op 21% staan en realiseer u, dat er marge-btw moet worden afgedragen. 
Deze ruitenwissermotor kost 30 euro en wordt verkocht voor 45 euro waardoor u 15 euro bruto 
winst heeft, maar daar moet nog de marge btw (21% van 15 euro = 2,60 euro) van worden 
afgedragen. U houdt dus 12,40 euro netto winst over. (zie ook de recapitulatie op pag. 3)

Het is wel netjes, als u uw klant informeert dat het hier om een gebruikt onderdeel gaat. Dat doet u 
eenvoudig door op de drie puntjes (…) achter de omschrijving te klikken en met behulp van een 
tekstbouwsteen de tekst “Dit is een gebruikt onderdeel waarop de marge regeling van toepassing 
is!” te plaatsen.
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De factuur 
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Bij Inkoop; boek op de juiste kostenrekening 

U ontvangt een inkoop factuur voor de gebruikte ruitenwissermotor van 30 euro.
Deze factuur gaat u inboeken zoals alle andere inkoop facturen bijvoorbeeld via dagboek “Inkoop 
onderdelen en diversen”. U heeft vooraf een grootboekrekening aangemaakt (via Finance, 
Basisgegevens, Rekeningschema) met de juiste BTW codering. 

Indien deze BTW codering niet te selecteren is, gelieve onze support desk te bellen.  
De module “BTW marge regeling” wordt dan voor u geactiveerd).

Boek uw inkoop factuur als volgt:
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Marge-globalisatie overzicht: 

Waarom zou je gebruikte onderdelen als marge onderdeel verkopen: 

U kunt en mag een gebruikt onderdeel ook als een normaal BTW onderdeel verkopen.
Dat betekent, dat uw klant 21% over 45,00 euro extra belast krijgt. Deze BTW die u ontvangt, 
draagt u weer af aan de omzetbelasting dus voor uw bedrijf maakt dat niets uit. Uw klant betaald 
dus geen 45,00 euro maar 54,45 euro en is daarmee 9,45 euro duurder uit. Is uw klant een bedrijf, 
dan kan het voor hem voordeliger zijn om dit onderdeel gewoon met BTW belast te krijgen.

De tekst op pagina 5 en 6 is afkomstig van de site van de 
belastingdienst: 

Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/
bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/

Pagina �  van �4 6

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


Btw berekenen bij marge-goederen 
Als u handelt in marge-goederen, kunt u de btw berekenen over de winstmarge in plaats van over 
de verkoopprijs.
De marge-regeling gebruikt u zowel bij inkoop van partijen als bij inkoop van goederen per stuk. In 
beide gevallen berekent u de btw over het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs. Koopt u een 
partij goederen (bijvoorbeeld een inboedel) voor 1 prijs en verkoopt u die goederen daarna per 
stuk? U splitst dan de inkoopprijs in de verhouding van de vermoedelijke verkoopprijzen van de 
afzonderlijke goederen.

Voorbeeld: btw berekenen over winstmarge 
U koopt als handelaar een gebruikte fiets van een particulier voor € 200. U wilt bij de verkoop € 
100 winst maken. U berekent de verkoopprijs als volgt:

In deze eenvoudige situatie ziet u duidelijk hoe u de prijs opbouwt en de btw berekent. In de 
praktijk komt het vaak voor dat de prijs op een andere manier tot stand komt. Bijvoorbeeld bij:

• onderhandeling
• reparatie
• inruil

Mag uw klant btw aftrekken? Dan mag u er ook voor kiezen om de normale btw-regels toe te 
passen.

Voorbeeld: verschil marge-regeling en gewone btw-regeling 
U hebt een kast ingekocht voor € 4.000. U wilt er € 1.000 aan verdienen. De verkoopprijs als u de 
margeregeling toepast:

Inkoopprijs € 200

Winstmarge exclusief btw € 100

Btw over uw winstmarge 21% x € 100 € 21 
-------- +

Verkoopprijs € 321

Inkoopprijs € 4.000

Winstmarge exclusief btw € 1.000 
----------- +

Verkoopprijs exclusief btw € 5.000

Btw over winstmarge  (21% over € 1.000) 
(Deze btw mag u niet op de factuur vermelden.)

€ 210 
----------- +

Verkoopprijs € 5.210

Pagina �  van �5 6

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/btw_berekenen_na_onderhandeling
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/btw_berekenen_als_u_margegoederen_repareert
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/btw_berekenen_als_een_klant_goederen_bij_u_inruilt
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/margegoederen/normaal_btw_berekenen_bij_margegoederen


De verkoopprijs als u de gewone btw-regeling toepast: 

Wat is het verschil voor uw klant? 
Als u de margeregeling toepast, betaalt uw klant € 5.210. 
Past u de gewone btw-regeling toe, dan betaalt uw klant € 6.050. 
Hij kan het btw-bedrag van € 1.050 als voorbelasting aftrekken. 
Uiteindelijk betaalt hij dus € 6.050 - € 1.050 = € 5.000. 
In deze situatie is het voor uw klant voordeliger als u de gewone btw-regeling toepast. U ontvangt 
en betaalt dan een hoger btw-bedrag. Voor u maakt het dus per saldo niets uit.

Inkoopprijs € 4.000

Winstmarge exclusief btw € 1.000 
----------- +

Verkoopprijs exclusief btw € 5.000

Btw (21% over € 5.000) € 1.050 
----------- +

Verkoopprijs € 6.050
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