
Check de naheffingsaanslag BTW; voorkom teveel BTW-afdracht en 

boetes
Download gratis de checklist hieronder!

Een naheffingsaanslag BTW betekent dat er iets niet goed is 

gegaan. Is er niet of te laat aangifte gegaan? Of is er niet op tijd 

betaald? Het kan ook een combinatie zijn van beide. Wellicht is de 

ondernemer daar niet schuldig aan, maar is er bij de 

Belastingdienst iets fout gegaan. Belangrijk is in ieder geval dat 

actie wordt ondernomen. 
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BTW naheffingsaanslag is vaak te hoog en boetes worden vaak 
ten onrechte opgelegd

Als geen BTW-aangifte is gedaan, zal de Belastingdienst op basis van een 

schatting de naheffingsaanslag opleggen. Die is natuurlijk eerder te hoog dan te 

laag.

Ook kan de Belastingdienst ervan uitgaan dat de ondernemer de BTW niet 

heeft betaald, terwijl dit niet zo is. De ondernemer kan bijvoorbeeld een onjuist 

betalingskenmerk hebben gebruikt waardoor de betaling niet juist verwerkt 

wordt. Dan bevat de aanslag meestal ook een boete wegens niet-betalen 

waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Ook zijn andere situaties denkbaar, waarbij de BTW-naheffingsaanslag niet 

klopt.
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Gratis direct te downloaden checklist 
naheffingsaanslag BTW

Check wat u kunt doen tegen te hoge BTW-aanslagen en 
boetes!

mr. Carola van Vilsteren
Van Vilsteren BTW advies
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Specialisme(n): BTW

DOSSIER

BTW 

MEEST GELEZEN

9 jan 2018  Verlaagd BTW-tarief 

per 1-1-2019 verhoogd van 6% 

naar 9%

�

21 sep 2018  BTW-gevolgen 

verhoging laag BTW-tarief van 

6% naar 9% per 1 januari 2019

�

16 jan 2018  Btw-vrijstelling voor 

sportbeoefening wordt in 2019 

verruimd en niet langer beperkt 

tot leden

�

15 jan 2018  BTW privégebruik auto 

in de laatste BTW-aangifte 2017

�

17 jan 2018  Het doorbelasten van 

kosten is niet altijd een belaste 

prestatie voor de btw

�

BENT U SPECIALIST?

En wilt u op onze site fiscale 

artikelen publiceren die waardevol 

zijn voor andere adviseurs? 

Graag bespreken wij met u de 

mogelijkheden! 




