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1. Let op! Correctie aftrek BTW bij niet betalen crediteuren 
 

Wanneer een factuur van een crediteur niet betaald zal worden moet de BTW die op de 

inkoopfactuur in aftrek is gebracht aan de Belastingdienst worden terugbetaald. De 

afgetrokken BTW moet in ieder geval worden terugbetaald indien na het opeisbaar 

worden van het factuurbedrag twee jaar zijn verstreken. 

Algemeen 

Een ondernemer die recht heeft op aftrek van voorbelasting trekt de BTW op de 

inkoopfacturen af in het tijdvak waarin de facturen worden ontvangen. Het recht op 

aftrek staat dus los van de betaling van de factuur, maar het niet betalen van een 

factuur van een leverancier leidt er wel toe dat de eerder op de factuur in aftrek 

gebrachte BTW aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald: 

• Ten eerste moet de afgetrokken BTW worden terugbetaald indien redelijkerwijs 
moet worden aangenomen dat de inkoopfactuur niet betaald zal worden; 

• Ten tweede moet de afgetrokken BTW worden terugbetaald als na het opeisbaar 
worden van het factuurbedrag twee jaar zijn verstreken en dit bedrag nog niet 
(geheel) is betaald.  

 

Let op! De reden waarom een inkoopfactuur niet wordt betaald is niet van belang. Ook 

indien er nog discussie is over bijvoorbeeld de hoogte van de factuur moet de BTW die 

eerder in aftrek is gebracht aan de Belastingdienst worden terugbetaald indien twee jaar 

verstreken zijn na het opeisbaar worden daarvan.  

Als een ondernemer afgetrokken BTW moet terugbetalen dan moet de ondernemer de 

verschuldigde BTW aangeven bij vraag 5b van de BTW aangifte.  

Alsnog betalen 

Voor de situatie waarin de ondernemer de in aftrek gebrachte BTW aan de 

Belastingdienst heeft terugbetaald en de factuur daarna alsnog geheel of gedeeltelijk 

aan de leverancier wordt betaald, bestaat recht op teruggave van de BTW die is 

begrepen in het alsnog betaalde bedrag (dus 21/121e of 6/106e van het betaalde 
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bedrag). Over het tijdvak waarin de ondernemer alsnog heeft betaald moet dan 

schriftelijk een verzoek om teruggaaf bij de Belastingdienst worden gedaan.   

Voorbeeld 

Een ondernemer ontvangt van een leverancier een inkoopfactuur van € 6.050 (inclusief € 1.050 

BTW). De BTW wordt door de ondernemer volledig in aftrek gebracht. Na twee jaar blijkt dat er 

vanwege een dispuut op de factuur nog een bedrag open staat van € 2.500. De ondernemer moet 

aan de Belastingdienst € 434 (21/121 * € 2.500) terugbetalen. Nadien wordt door de ondernemer 

alsnog een bedrag van € 1.000 aan de leverancier betaald. De ondernemer heeft daardoor recht op 

teruggave van BTW ad € 174 (21/121 * € 1.000). Daartoe moet over het tijdvak waarin de 

ondernemer alsnog heeft betaald schriftelijk een verzoek om teruggaaf bij de Belastingdienst 

worden gedaan. 

Verwerking in administratie   

Het verwerken van de terugbetalingsverplichting in de administratie gebeurd door de 

BTW bij te boeken bij de kosten of inkopen. Immers de crediteur blijft bestaan. Dus de 

journaalpost: kosten/inkopen; aan BTW. 

Oplettendheid vereist bij terug te betalen/ terug te ontvangen BTW 

In het werkprogramma voor administratieve dienstverlening is geen vraag opgenomen 

waarbij de aandacht wordt gevestigd op de terugbetalingsverplichting van BTW bij het 

niet betalen van facturen/ het recht op teruggave van BTW indien een factuur alsnog 

wordt betaald. Om naheffingen met boetes te voorkomen is het van belang dit goed in 

de gaten te houden. 

 

2. Workshops 

 

Workshop    Datum  Tijd   Locatie 

BTW en reisbureauregeling 4 november 2014 15.00 – 18.00 uur Heelsum 

BTW en vastgoed   18 november 2014 15.00 – 18.00 uur Heelsum 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ 

organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, 

inclusief lesmateriaal. Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze 

website www.btwadvies.com. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons 

secretariaat via telefoonnummer 085-0403220. 
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3. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. Tijdens 

onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte gebracht van de 

laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, wij zorgen voor de 

rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220. 

4.  Nieuwe uitgave van boekje Lonend Belonen 
 
Handleiding voor de ideale overstap naar de werkkostenregeling 
 Een handig naslagwerk voor slechts € 19,95 exclusief BTW en verzendkosten dat gaat 

over het fiscaal vriendelijk belonen van personeel. Een actueel boekje, waarin alle 

wijzigingen zijn meegenomen. Uiteraard worden ook alle ins 

en outs van de werkkostenregeling meegenomen. Per 1 januari 

2015 is de werkkostenregeling verplicht. Wel is een pakket 

maatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd dat er toe moet 

leiden dat de werkkostenregeling eenvoudiger wordt. Maar de 

BTW blijft een aandachtspunt! Met dit boekje kunt u 

zich vast voorbereiden. Tevens is het boekje een leuk (eindejaars) 

geschenk voor uw klanten en relaties. Ervaring van voorgaande 

jaren leert ons dat het boekje door de leesbaarheid en de praktische tips met veel 

enthousiasme wordt ontvangen. Het boekje wordt dit jaar voor de achtste keer 

uitgegeven en wordt al jaren als handig naslagwerk gebruikt. 

 

U kunt dit boekje via onze website: www.btwadvies.com bestellen of door contact met 

ons op te nemen via info@btwadvies.com of 085-0403220.  

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op me tvan vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


