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© 2021 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige 
wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
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bewaarplicht    

Detailgegevens bewaren voor btw
Btw-ondernemers die gegevens in een 
kassasysteem opslaan, moeten extra 
zorgvuldig zijn.

Administratie bewaren Een ondernemer moet voor de btw aan zijn 
administratieplicht voldoen. Dat betekent onder meer dat inkoop- en 
verkoopfacturen gedurende zeven jaar in de administratie bewaard 
moeten blijven. Voor facturen die betrekking hebben op onroerende 
zaken, geldt zelfs een bewaarplicht van tien jaar. Ook andere adminis-
tratieve gegevens die van belang zijn voor de btw-heffing, zoals gege-
vens in een kassasysteem, moet de ondernemer bewaren. 

Bewaarplicht kassagegevens In een recente zaak voor de Hoge Raad 
(ecli:nl:hr:2021:987) ging het om de bewaarplicht van gegevens die 
in een kassasysteem opgeslagen staan en tijdelijk bewaard blijven. 
Een horecaondernemer slaat detailgegevens over bestellingen en afre-
keningen vanuit het kassasysteem op in de database van het kassasys-
teem. Deze detailgegevens worden maximaal veertien dagen in de 
database van het kassasysteem bewaard. Na veertien dagen worden 
deze gegevens automatisch gewist en vanaf dat moment zijn alleen 
nog de totalen van de bestellingen en de afrekeningen in de database 
te raadplegen. Om de gegevens langer te bewaren moet de onder-
nemer een back-up maken, maar deze zijn de afgelopen jaren niet 
gemaakt. De detailgegevens zijn hierdoor niet meer in te zien. De 
Belastingdienst vindt daarom dat de ondernemer de administratie- en 
bewaarplicht heeft geschonden en legt een informatiebeschikking op. 
Een informatiebeschikking kan leiden tot omkering van de bewijslast, 
zodat de ondernemer aan moet tonen dat een naheffingsaanslag te 
hoog is opgelegd. Dat brengt de ondernemer vaak in een lastige 
positie.

Oordeel Volgens de Hoge Raad vallen de detailgegevens over bestel-
lingen en afrekeningen in een kassasysteem onder de administratie- 
en bewaarplicht als deze gegevens voor de heffing van belasting van 
belang zijn. Dit is met name het geval als met behulp van de detailge-
gevens de volledigheid van de verantwoording van de omzet kan 
worden onderbouwd door het verband tussen de inkoop en de 
verkoop. De Hoge Raad oordeelt dat de detailgegevens door de horeca-
ondernemer bewaard hadden moeten blijven en dat de informatiebe-
schikking terecht is opgelegd. 

bz-advies
Detailgegevens hoeven niet te worden bewaard als een fiscaal belang ontbreekt door-
dat de administratie al voldoende andere gegevens bevat waarmee de verantwoorde 
omzet gecontroleerd kan worden. Ook als er sprake is van overmacht, kan de onderne-
mer niet worden aangerekend dat hij detailgegevens niet heeft bewaard. 

 De ondernemer die inkoop- en verkoopgegevens opslaat in 
een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem, moet zich reali-
seren dat deze gegevens tot de administratie behoren en onder 
de bewaarplicht vallen. Maak daarom een back-up!


