
 

      

       1 

 

 
  
 
1. Meldplicht accountant bij suppletie BTW 

De accountant van de BTW-ondernemer heeft een belangrijke en verantwoordelijke rol 

bij het samenstellen van de jaarrekening van de klant. Bij het opmaken van de 

jaarrekening wordt vaak de definitieve BTW-positie over het jaar duidelijk. Het komt 

dan vaak voor dat er te weinig BTW blijkt te zijn aangegeven en betaald. Hiervoor 

moet dan een BTW-suppletie worden ingediend.  

Suppletieaangifte BTW 

Door het doen van een suppletie BTW kan een BTW-aangifte worden gecorrigeerd. De 

BTW-suppletie kan worden gedaan tot maximaal vijf jaar terug. Als de klant niet 

(tijdig) een suppletieaangifte BTW wil indienen, heeft de accountant een wettelijke 

meldplicht. De Belastingdienst controleert op het indienen van BTW-suppleties. 

Hiervoor vergelijkt de Belastingdienst jaarlijks de BTW-aangiften van de ondernemers 

met de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van dat jaar. Wanneer hier 

onverklaarbare verschillen tussen blijken te zitten, kan de Belastingdienst een 

boekenonderzoek gaan starten naar het BTW-gedrag van de ondernemer.  

Meldplicht accountant 

Wanneer een accountant die de jaarrekening samenstelt, het vermoeden krijgt dat er 

fraude wordt gepleegd, moet hij dit melden bij de KLPD. Fraude kan bijvoorbeeld 

blijken wanneer geen BTW-suppletie wordt ingediend. De melding mag achterwege 

blijven als de klant een door de accountant goedgekeurd herstelplan opstelt en dit 

plan uitvoert.  

Risico’s accountant 

Het kan soms een moeilijke keuze zijn om een melding te maken over een klant. Het is 

van groot belang dat dit toch wordt gedaan als er bijvoorbeeld voorlopig wordt 

gewacht met het doen van BTW-suppletie, omdat dit financieel beter uitkomt. De 

accountant moet de klant bij de aanwezigheid van een BTW-schuld daarom altijd 

wijzen op het doen van een BTW-suppletie en op het risico van boetes, en vervolgens 

nagaan of de klant de BTW-suppletie ook daadwerkelijk indient.  
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Als dit niet het geval is, dan zal de accountant de ongebruikelijke transactie moeten 

melden en de dienstverlening moeten beëindigen. Wanneer de accountant zich niet 

aan de wettelijke regels houdt, loopt de accountant het risico om zelf tuchtrechtelijk en 

strafrechtelijk te worden vervolgd.  

Conclusie 

De accountant moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid en plichten die hij 

heeft. Wanneer een klant een BTW-schuld heeft, moet de accountant de klant hierop 

attenderen en erop toezien dat de BTW alsnog door de klant wordt afgedragen. 

Gebeurt dit niet dan loopt de accountant het risico om zelf strafrechtelijk en 

tuchtrechtelijk te worden vervolgd op basis van de Wwft of Wta.  

2. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. 

Tijdens onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, 

wij zorgen voor de rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220.  

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Bij deelname van meerdere personen uit 

dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per 

persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Meer informatie over onze workshops 

kunt u vinden op: www.btwadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@btwadvies.com  
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