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1. Uiterlijk 30 september 2016 teruggaafverzoek buitenlandse BTW 2015 indienen! 

Nederlandse ondernemers kunnen de in een andere EU-lidstaat betaalde BTW 

terugkrijgen. Verzoeken om teruggaaf van in 2015 door een buitenlandse EU-

ondernemer op een factuur in rekening gebrachte BTW moeten uiterlijk 30 september 

2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van 

buitenlandse BTW mogelijk. 

Stukken uiterlijk 30 september 2016 

Wij hebben de expertise in huis voor het indienen van het teruggaafverzoek 

buitenlandse BTW 2015. Uiterlijk 30 september 2016 dient het teruggaafverzoek 

buitenlandse BTW 2015 bij de Belastingdienst ingediend te zijn. Als u wenst dat wij 

voor u het teruggaafverzoek indienen hebben wij uiterlijk 9 september 2016 de hierna 

genoemde gegevens van u nodig.  

Te verstrekken gegevens: 

• Een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer en welke 
levering(en)/ dienst(en) in het buitenland aan de ondernemer is/zijn verricht; 

• Kopie van facturen (in pdf); 

• Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het gebruik van de 
internetsite van de Belastingdienst. 

 

Let op! 

De inloggegevens zijn niet gelijk aan die voor het indienen van de reguliere BTW-

aangifte. Als u nog niet over de benodigde inloggegevens beschikt moeten deze 

inloggegevens aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Wij kunnen ook hiervoor 

zorg dragen. Houdt bij het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord 

rekening met een verwerkingstijd door de Belastingdienst van drie tot vier weken. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u uiteraard contact met ons 

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

 

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


