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Pas op bij prijsgeven van een vordering 

Het prijsgeven van een vordering is niet zonder risico. Mogelijk kan eerder afgedragen btw niet worden teruggevraagd.

Terugvragen btw Ondernemers die btw in rekening brengen aan afnemers, zijn bij toepassing van het factuurstelsel de btw verschuldigd op het moment dat zij de factuur 

uitreiken. Als later duidelijk wordt dat de afnemer het factuurbedrag niet betaalt, heeft de ondernemer de btw al bij de Belastingdienst afgedragen terwijl de ondernemer de 

btw niet van de afnemer ontvangt. Deze btw kan onder voorwaarden door de ondernemer bij de Belastingdienst worden teruggevraagd. 

Oninbare debiteuren In geval van oninbare debiteuren kan een ondernemer de btw van een niet-betaalde factuur terugvragen één jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is 

geworden. De op de factuur vermelde betalingstermijn is van belang om vast te stellen wanneer het bedrag opeisbaar is geworden. Is er geen betalingstermijn vermeld, dan 

geldt er een betalingstermijn van 30 dagen. 

BZ-ADVIES

Wanneer de afnemer later alsnog de factuur voldoet of een deel van het factuurbedrag betaalt, wordt de ondernemer de btw opnieuw (deels) verschuldigd.

Vaststellingsovereenkomst Een ondernemer kan met zijn afnemers een vaststellingsovereenkomst sluiten, waarin zij afspreken om lopende geschillen, bijvoorbeeld over 

openstaande factuurbedragen, te beëindigen. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst heeft gevolgen voor het terugvragen van btw op oninbare debiteuren. In een 

zaak voor Rechtbank Den Haag (ecli:nl:rbdha:2018:13071) hadden partijen onder meer onenigheid over een openstaande factuur. Ze sluiten een vaststellingsovereenkomst 

waarbij ze over en weer vorderingen prijsgeven en niets meer van elkaar te vorderen hebben. Het gevolg van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst is dat de 

vorderingen tussen partijen voor de btw worden geacht te zijn voldaan. Een ondernemer die met een vaststellingsovereenkomst van een vordering afziet, heeft de btw op 

deze vordering eerder al aan de Belastingdienst afgedragen, maar kan deze nu niet terugvragen. 

Crediteren btw Een ondernemer die te maken heeft met een niet-betalende afnemer, kan afzien van (een deel van) de vordering en de vordering (deels) crediteren. Ook 

het crediteren van facturen met btw leidt ertoe dat de Belastingdienst een teruggave van btw kan weigeren. Hof Arnhem-Leeuwarden (ecli:nl:gharl: 2018:9882) heeft 

geoordeeld dat met het uitreiken van creditfacturen een gevaar van verlies van belastinginkomsten dreigt. De afnemer heeft de btw op de oorspronkelijke factuur vaak al in 

aftrek gebracht en onzeker is of de afnemer deze btw weer zal terugbetalen aan de Belastingdienst. 

>Let bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, een schuldeisersakkoord en bij het crediteren van btw op de btw-gevolgen. Het recht 

op teruggave van btw kan vervallen.


