
TIPS & ADVIES  
Belastingtips voor BV en dga
Veertiendaagse adviesbrief over belastingen en belastingbesparing

 

> Onze adviesbrief en nieuws- 
flitsen direct in uw inbox

> Volledig archief van alle 
gepubliceerde adviezen

> Uw volgende stap: rekentools, 
modellen, checklisten, ...
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BTW    

Suppletieaangifte voor 01.04.2021 indienen

Vaak blijkt bij het opmaken van de jaarstukken dat u 
nog btw moet bijbetalen of nog btw moet terugkrijgen. 
Moet u dan altijd een suppletieaangifte indienen?

Btw-correctie minder dan € 1.000. Bedraagt de te weinig of te veel 
teruggevraagde btw minder dan € 1.000, dan kunt u de te weinig of te 
veel afgedragen btw gewoon meenemen in de btw-aangifte over het 
volgende tijdvak. 

Geen belastingrente. Als u over het jaar 2020 meer dan € 1.000 te 
weinig of te veel btw heeft teruggevraagd, dien dan voor 1 april 2021 
een suppletieaangifte in. Als u de suppletieaangifte namelijk op tijd 
indient, wordt er door de Belastingdienst geen belastingrente berekend 
over de verschuldigde btw. Let op. Stuurt u uw suppletieaangifte later 
in, dan betaalt u belastingrente vanaf 1 januari 2021. De belastingrente 
bedraagt 4%. Deze rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de 
naheffingsaanslag.

Geen boete. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, legt de 
Belastingdienst geen boete (van maximaal  € 5.514) op:

• het totale bedrag van de btw-correctie(s) is € 20.000 of minder; of
• het bedrag van de btw-correctie bedraagt minder dan 10% van 

het btw-bedrag dat eerder is betaald over het tijdvak waarop de 
suppletie-aangifte betrekking heeft.

Alleen digitaal indienen. U kunt een suppletieaangifte alleen nog maar 
digitaal indienen op een van de volgende manieren:

• u logt in op de website van de Belastingdienst bij het onderdeel 
‘Inloggen voor ondernemers’;

• u gebruikt uw eigen software;
• u laat uw adviseur de suppletieaangifte digitaal doorgeven.

Naheffingsaanslag. Als u over 2020 te weinig btw heeft betaald, leidt 
de suppletieaangifte tot een naheffingsaanslag. In tegenstelling tot de 
reguliere btw-aangifte hoeft het verschuldigde bedrag pas na ontvangst 
van de naheffingsaanslag te worden betaald. Als u over 2020 teveel btw 
heeft betaald, wordt de suppletieaangifte behandeld als een ambtshalve 
verzoek om teruggaaf. 

 › Indien u over 2020 meer dan € 1.000 te veel of te weinig 
btw heeft aangegeven, dien dan voor 1 april 2021 een 
suppletieaangifte in. U betaalt dan geen belastingrente. 
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