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1. Binnenkort verschijnt de nieuwe geactualiseerde uitgave Lastige Lasten 

Lastige Lasten gaat in op de administratieve verplichtingen voor de BTW . Voor 

ondernemers is het belangrijk om te weten wat hun administratieve verplichtingen zijn 

en hoe die na te komen. Hierdoor kunnen zij het risico van aanzienlijke 

naheffingsaanslagen voorkomen. Dit boekje is gebaseerd op het nieuwe besluit 

administratieve verplichtingen aangevuld met praktische tips. Dit boek beperkt zich tot 

de BTW omdat de Belastingdienst voor deze belasting de meeste naheffingsaanslagen 

oplegt. Tevens is het boekje een leuk geschenk voor uw klanten en relaties, al dan niet 

voorzien van uw eigen omslag. Ervaring van voorgaande jaren leert ons dat het boekje 

door de leesbaarheid en de praktische tips met veel enthousiasme wordt 

ontvangen. Dit boekje kost € 19,95 exclusief BTW en verzendkosten. Vanaf 20 boekjes 

geldt een staffel. Tevens is het mogelijk om een boekje te voorzien van uw eigen 

omslag. De meerkosten hiervoor bedragen éénmalig € 275 exclusief BTW. Het is ook 

mogelijk u te abonneren op onze uitgaven. Zodra een boekje verschijnt, ontvangt 

u automatisch het nieuwe boekje. Zo hebt u altijd de laatste versie. Bij een abonnement 

krijgt u 10% korting op de verkoopprijs.  U kunt dit boekje bestellen door contact met 

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

2.  Nieuw besluit administratieve verplichtingen 

 

De Staatssecretaris heeft een nieuw besluit gepubliceerd met betrekking tot de 

administratieve en factureringsverplichtingen in de BTW. Het besluit gaat met name 

om de inrichting van de administratie en het factureren. 

Hieronder geven wij de hoofdpunten weer: 

• De bijzondere regeling voor facturering op verzoek voor detailhandelaren en 
uitgevers geldt niet als zij weten of in redelijkheid moeten weten dat hun 
afnemers ondernemer zijn; 

• Bij herziening van ten onrechte of te veel berekende BTW is herstel van de 
onjuiste factuur op zodanige wijze dat de BTW aan de afnemer wordt vergoed 
alleen vereist indien zonder die vergoeding sprake is van ongerechtvaardigde 
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• verrijking bij de opsteller van de factuur. Van ongerechtvaardigde verrijking is 
bijvoorbeeld sprake als de prestatie waarvoor de factuur is uitgereikt niet is 
verricht; 

• Een verzoek om herziening van ten onrechte of te veel berekende BTW wordt als 
bezwaargrond tegen de verschuldigdheid van deze BTW aangemerkt. Dat 
betekent dat op basis van een dergelijk verzoek bezwaar kan worden gemaakt bij 
de Belastingdienst. Daarbij wordt duidelijk gemaakt binnen welke termijn de 
herziening van te veel of ten onrechte in rekening gebrachte BTW moet 
plaatsvinden. Hierover bestond in de praktijk onduidelijkheid; 

• De wettelijke termijnen van bezwaar en beroep gelden ook voor verzoeken 
gericht tegen de verschuldigdheid van de ten onrechte of te veel gefactureerde 
BTW. Deze termijn bedraagt zes weken. Als het bezwaarschrift niet ontvankelijk 
is vanwege termijnoverschrijding en beroep ook niet mogelijk is, maar dit 
verzoek wel is ontvangen binnen een termijn van vijf jaren na het jaar waarin de 
ten onrechte of te veel BTW in rekening werd gebracht, dan zal de bevoegde 
inspecteur het verzoek ambtshalve in behandeling nemen.De exploitant van een 
webwinkel geldt voor de toepassing van het kasstelsel als een winkelier, 
waardoor het kasstelsel op de inkoop moet worden toegepast. Als een winkelier 
het factuurstelsel wil toepassen moet hij dit schriftelijk aan de Belastingdienst 
melden; 

• Verduidelijking dat onder voorwaarde goedgekeurd wordt dat ondernemers 
hun ‘Opgaaf ICP’ over dezelfde periode als hun jaaraangifte in kunnen dienen. 
Als nieuwe voorwaarde is opgenomen dat er geen aanwijzing en geen gevaar 
van BTW-fraude mag zijn. 
 
De voorwaarden zijn als volgt: 

a. Het jaarlijkse totaalbedrag van de leveringen en diensten van de ondernemer, 
exclusief BTW, bedraagt niet meer dan € 200.000; 

b. Het jaarlijkse totaalbedrag van de ICP’s van de ondernemer, exclusief BTW, 
bedraagt niet meer dan € 15.000; 

c. De intracommunautaire leveringen betreffen geen leveringen van nieuwe 
vervoermiddelen; 

d. De ondernemer moet zijn competente inspecteur schriftelijk verzoeken om 
toepassing van de goedkeuring om uitreiking van de Opgaaf ICP op 
jaarbasis. Het verzoek moet de volgende inlichtingen bevatten: 

o De verwachte jaaromzet exclusief BTW; 
o De verwachte omvang van de ICP’s; 
o een verklaring van de ondernemer dat de intracommunautaire 
leveringen geen Leveringen van nieuwe vervoermiddelen zijn; 

o Een verklaring van de ondernemer dat hij de inspecteur onverwijld zal 
melden, als hij niet meer aan de voorwaarden van deze goedkeuring 
voldoet
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e. Een verzoek wordt met ingang van het jaar volgend op het jaar van de 
indiening van het verzoek toegekend, tenzij het verzoek vóór 1 mei van het 
lopende jaar is ontvangen door de inspecteur. In dat geval wordt het verzoek 
toegekend met ingang van het lopende jaar; 

f. Er mogen geen aanwijzingen zijn of het gevaar bestaan dat de ondernemer 
betrokken is (geweest) bij BTW-fraude. 

 

4. 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. 

 

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 met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


