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Aangifteplicht uitsluitend bij BTW vrijgestelde
ondernemers
Ondernemers die uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties verrichten doen over het
algemeen geen periodieke BTW aangifte. Een BTW vrijstelling houdt in dat over de
vergoeding van de verrichte prestatie geen BTW verschuldigd is. Daar staat
tegenover dat de BTW die drukt op de goederen en diensten die de ondernemer
inkoopt, en die worden gebruikt voor BTW vrijgestelde prestaties, niet voor aftrek in
aanmerking komt.
Administratieve verplichtingen
Ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten moeten voldoen aan de
algemene administratieplicht zoals opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(AWR). Ondernemers zijn verplicht een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting

overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken. Voor wat betreft de BTW
worden geen aanvullende eisen aan hun administratie gesteld. Wel moet uit de
administratie blijken dat de prestaties zijn vrijgesteld van BTW.
Eenmalig BTW belaste prestaties
Het kan voorkomen dat een ondernemer die gewoonlijk alleen BTW-vrijgestelde prestaties
verricht ook eenmalig BTW-belaste prestaties verricht. Deze vrijgestelde BTW ondernemer
wordt dan aangemerkt als incidentele aangever. Een incidentele aangever is een
ondernemer die wel belastingplichtig is voor de BTW, maar niet periodiek aangifte doen.
Ondernemers die uitsluitend BTW vrijgestelde prestaties verrichten zijn in onderstaande
gevallen toch BTW verschuldigd. Zij zijn dan verplicht om de Belastingdienst om uitreiking
van een aangiftebiljet te vragen. Dat kan middels een schriftelijk verzoek.
Over welke handelingen BTW verschuldigd
Ondernemers die uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties verrichten zijn onder andere BTW
verschuldigd in de volgende situaties:
• Aankoop van goederen in andere EU-lidstaten voor zover het totaal van de
verwerving in het vorige of lopende kalenderjaar meer bedraagt dan € 10.000.
• Aankoop nieuwe vervoermiddelen in andere EU-lidstaten.
• Diensten door buitenlandse ondernemers, waarbij de plaats van dienst op grond van
de hoofdregel Nederland is. Bijvoorbeeld een adviesdienst verricht door een in
België gevestigde ondernemer.
• Indien (ten onrechte) BTW op de factuur wordt vermeld.
Aangifte en betaling van de BTW
De BTW-aangifte moet worden gedaan via het aangiftebiljet, dat na een schriftelijk verzoek
door de Belastingdienst is uitgereikt. De aangifte en de betaling moeten worden gedaan
binnen één maand na afloop van het kwartaal waarin de BTW verschuldigd is.
Dit onderwerp komt aan de orde tijdens de BTW en non-profit cursussen. Klik hier voor
een overzicht van de cursussen die wij verzorgen.
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Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust
contact met ons op via info@btwadvies.com of 085-0403220.
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