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btw    

Pas op bij btw-balansschuld, voorkom boetes en aansprakelijkheid 
Blijkt achteraf dat er in een jaar te weinig btw is aangegeven en betaald, dan is 

het van belang dat er tijdig actie wordt ondernomen en de juiste stappen worden 

genomen om verdere btw-risico’s te beperken. 

Naheffingsaanslag bij balansschuld
De Belastingdienst vergelijkt openstaande btw-balans-
schulden met de ingediende btw-aangiften. Wanneer er 
een verschil is, dan zal de Belastingdienst hierover vragen 
stellen en btw naheffen indien er te weinig is afgedragen. 
Daarbij kan er een vergrijpboete van 10% met een 
maximum van € 5.514 worden opgelegd en als er sprake 
is van opzet op grove schuld, kan de hogere vergrijpboete 
van 50% worden opgelegd. Zorg er daarom bij het inle-
veren van de jaarstukken voor dat alle btw-balans-
schulden middels een btw-aangifte of btw-suppletie zijn 
aangegeven. Ook wanneer het op een andere wijze duide-
lijk wordt dat er te weinig btw is betaald, is het van 
belang deze direct via een btw-suppletie aan te geven om 
boetes te voorkomen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant In een zaak voor Recht-
bank Zeeland-West-Brabant (ecli:nl:rbzwb:2019:1113) 
betrof het een uitzendbureau met een btw-schuld op de 
balans. De Belastingdienst kondigt aan een btw-nahef-
fingsaanslag met 10% verzuimboete op te leggen. Het 
uitzendbureau krijgt de kans om aan te tonen dat de 
aangekondigde btw-naheffing onjuist is vastgesteld, maar 
de Belastingdienst ontvangt via de boekhouder van het 
uitzendbureau stukken op grond waarvan de btw-nahef-
fingsaanslag terecht blijkt te zijn opgelegd. Het uitzend-
bureau stelt dat de boekhouder haar boekhouder niet 
meer is en dat de btw-naheffingsaanslag onjuist is. De 
rechtbank gaat hier niet in mee en de btw-naheffingsaan-
slag blijft in stand, omdat het uitzendbureau niet heeft 
aangetoond dat de door de boekhouder verstrekte gege-
vens onjuist zijn. 

Btw-boetes bij opzet of grove schuld
Als er een onjuiste btw-aangifte is gedaan, waarbij de 
btw-ondernemer opzet of grove schuld te wijten is, dan 
kan de Belastingdienst een vergrijpboete van 50% van het 
te betalen btw-bedrag opleggen. De vergrijpboete kan 
zelfs oplopen tot 100% als er sprake is van herhaling. 
Wanneer een btw-ondernemer zonder kennis van de btw 

zich laat bijstaan door een deskundige, zoals een adviseur 
die voldoende kundig geacht mag worden en aan wiens 
taakvervulling niet getwijfeld hoeft te worden, dan kan 
aan de btw-ondernemer geen vergrijpboete opgelegd 
worden. Dit blijkt uit een zaak voor Rechtbank Gelder-
land (ecli:nl:rbgel:2020:4012). In deze zaak had een 
belastingadviseur namens een btw-ondernemer btw-aan-
giften ingediend, waarbij te veel btw in aftrek was 
gebracht. Volgens de rechtbank was in deze zaak aange-
toond dat de adviseur opzet of grove schuld te verwijten 
is, omdat de adviseur wist of had moeten weten dat er te 
veel btw in aftrek werd gebracht. Maar het gegeven dat de 
adviseur opzet of grove schuld te verwijten valt, leidt er 
niet zonder meer toe dat aan de btw-ondernemer een 
vergrijpboete kan worden opgelegd. De rechtbank stelt 
dat de btw-ondernemer een vergrijpboete kan krijgen als 
de Belastingdienst aantoont dat de btw-ondernemer 
opzet of grove schuld te verwijten is. De adviseur kan zelf 
beboet worden wanneer hij namens zijn klant onjuiste 
btw-aangiften indient en de adviseur of accountant kan 
tuchtrechtelijk worden vervolgd.

bz-advies
Als een btw-ondernemer zonder kennis van de btw zich laat bijstaan 

door een deskundige, zoals een adviseur die voldoende kundig geacht 

mag worden en aan wiens taakvervulling niet getwijfeld hoeft te wor-

den, dan kan aan de btw-ondernemer geen vergrijpboete opgelegd wor-

den.

Conclusie
Zowel voor de btw-ondernemer als zijn adviseur is het 
van belang dat periodiek juiste btw-aangiften worden 
ingediend en als er te weinig btw is aangegeven dit direct 
per btw-suppletie wordt hersteld. Dit voorkomt boetes bij 
de btw-ondernemer en ook bij zijn adviseur. Als een 
onjuiste btw-aangifte is ingediend door de adviseur die 
hiervan op de hoogte was, dan leidt dit er op basis van 
rechtspraak niet zonder meer toe dat aan de btw-onder-
nemer een boete wordt opgelegd. Voor een vergrijpboete 
voor de btw-ondernemer moet er bij de ondernemer 
sprake zijn van opzet of grove schuld.

  Denk eraan dat de Belastingdienst openstaande btw-balansschulden met de ingediende btw-aangiften 
vergelijkt. Als er te weinig btw is afgedragen, volgt er een naheffingsaanslag met mogelijk een boete.


