
De valkuilen in de btw

08-01-2020

1



De valkuilen in de btw

• Factuurvereisten

• Fiscale eenheid

• Verhuur onroerende zaken

• Betalingskorting

• Kredietbeperkinstoeslag

• Besluit uitsluiting aftrek (BUA)

• Oninbare debiteuren
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (1)

Waar moet elke factuur aan voldoen?

• het btw-identificatienummer van de presterende ondernemer

• een (doorlopend) uniek factuurnummer

• Het KvK-nummer van de presterende ondernemer

• de factuurdatum

• volledige naam en adres van de presterende ondernemer en van de afnemer

• datum van levering of dienst

• de omvang en de aard van de geleverde goederen en de verrichte diensten

• per tarief of per vrijstelling:

• de eenheidsprijs exclusief btw

• eventuele kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen

• het toegepaste btw-tarief

• de vergoeding

• bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum

• het btw-bedrag in euro’s

• het btw-identificatienummer van de afnemer:

• bij intracommunautaire prestaties aan ondernemers in een ander EU-land en bij bepaalde, daarmee 

samenhangende diensten (onder andere vervoersdiensten)

• bij toepassing van de verleggingsregeling

• uit de factuur moet blijken of er een bijzondere btw-regeling van toepassing is (handel in gebruikte goederen, 

toepassing van een verleggingsregeling, toepassing van een vrijstelling van btw, levering van goederen aan 

ondernemers in een ander EU-land, selfbilling)
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (2)

Waar gaat het vaak mis?

• Tijdstip uitreiken factuur:

• Levering: 15 dagen na afloop van de maand waarin 

levering is verricht

• Dienst: 15 dagen na afloop van de maand waarin dienst 

is verricht

• Doorlopende prestatie: minimaal 1x per jaar 
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (3)

Waar gaat het vaak mis?

• Btw-nummer presterende ondernemer:

• Twee nummers:

• Btw-identificatienummer: NLxxxx.xx.xxx.B.xx; op facturen, 

website

• Omzetbelastingnummer: xxxx.xx.xxx; contact belastingdienst

• Fiscale eenheid: op de factuur altijd het btw-identificatienummer 

van het presterende onderdeel!

• Let op bij eenmanszaken: vanaf 1-1-2020 hebben zij een nieuw 

btw-identificatienummer
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (4)

Waar gaat het vaak mis?

• Volledige naam en adres van presterende ondernemer en 

afnemer:

• De juridische naam. Handelsnaam mag, als deze bij de 

KvK is geregistreerd, in combinatie met hetzelfde adres 

en woonplaats

• Adres. Dit moet het feitelijk vestigingsadres zijn

Alleen vermelding van postbus is niet voldoende
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (5)

Waar gaat het vaak mis?

• Omschrijving geleverde prestatie:

• Deze moet voldoende specifiek zijn. Bijvoorbeeld alleen 

de omschrijvingen:

• Levering machine

• Schilderen

is niet voldoende. Dit is van belang voor het bepalen de 

juistheid van het tarief 

• Het niet vermelden van een bijzondere regeling 
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (6)

Risico’s foutieve verkoopfactuur

Als aan de hand van de factuur en overige bescheiden niet 

aangetoond kan worden dat terecht een ander tarief dan het 

reguliere is toegepast, kan naheffing volgen 

Als factuur niet tijdig is uitgereikt, is de btw toch verschuldigd!! 

Risico op boete wegens foutieve aangifte en te late betaling

Is er één licht gebrek? Kans op boete erg klein, maar bij 

meerdere gebreken kan de boete € 5.278 per gebrekkige factuur 

bedragen!!!
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De valkuilen in de btw: factuurvereisten (7)

Risico’s foutieve inkoopfactuur

Bij onjuist toegepast tarief, kan aftrek van voorbelasting 

(deels) worden geweigerd.

Bij meerdere kleine gebreken kan de belastingdienst de 

aftrek van de voorbelasting weigeren!
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De valkuilen in de btw: fiscale eenheid (1)

Voorwaarden:

• elk onderdeel moet ondernemer zijn voor de omzetbelasting

• tussen natuurlijk personen of lichamen

• elk onderdeel moet in Nederland gevestigd zijn

• financiële eenheid; meerderheid aandelen (> 50%) en ook 

zeggenschap

• organisatorische eenheid; gezamenlijke leiding of ondergeschiktheid

• economische eenheid; activiteiten in hoofdzaak (>50%) eenzelfde 

economisch doel of activiteiten in hoofdzaak ten behoeve van andere 

vennootschap
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De valkuilen in de btw: fiscale eenheid (2)

Als wordt voldaan aan de voorwaarden � fiscale eenheid ook 

zonder dat je hierom vraagt 

Voordeel aanvragen beschikking: zekerheid

‘Nadeel’ aanvragen beschikking: hoofdelijke 

aansprakelijkheid
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De valkuilen in de btw: fiscale eenheid (3)

Waar gaat het vaak mis?

• Onderverhuur zonder optie aan ander onderdeel fiscale 

eenheid

• Niet indienen ‘opgaaf omzetbelasting verwervingen en 

afgenomen intracommunautaire diensten door fiscale  

eenheden’

• Niet (tijdig) melden dat (deels) niet meer aan de 

voorwaarden wordt voldaan
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De valkuilen in de btw: verhuur OZ (1)

Verhuur van onroerend goed:

• Van rechtswege vrijgesteld, behalve wanneer geopteerd wordt 

• Object wordt voor meer dan 90% voor belaste prestaties gebruikt

• De verhuur van woningen anders dan voor kort verblijf is altijd vrijgesteld

• Vastleggen optie:

• In de huurovereenkomst of

• In een optieverzoek ingediend bij de belastingdienst

• Inhoud van de optie:

• Omschrijving van de onroerende zaak met plaatselijke en kadastrale 

aanduiding

• De datum waarop boekjaar huurder begint

• Ondertekende verklaring van de huurder dat hij het pand voor ten minste 

90% belaste prestaties gebruikt

• De datum waarop de belaste verhuur ingaat
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De valkuilen in de btw: verhuur OZ (2)

Waar gaat het vaak mis?

• Onderverhuur zonder optie

• Verhuurder vergeet clausule op te nemen dat schade door 

vrijgesteld gebruik huurder verhaald kan worden
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De valkuilen in de btw: betalingskorting (1)

Korting contante betaling: Methode 1

Goederen € 102

Korting betaling binnen 10 dgn € 2-

€ 100

Btw 21% € 21+

Totaal € 121

Als niet tijdig wordt betaald moet de leverancier alsnog 
achteraf de btw over de korting afdragen en daarvoor een 
aanvullende factuur uitreiken. 
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De valkuilen in de btw: betalingskorting (2)

Korting contante betaling: Methode 2

Goederen € 102,00

Btw 21% € 21,42+

Totaal € 123,42

Als binnen 10 dagen wordt betaald mag € 2 korting worden 

afgetrokken wegens tijdige betaling. 

De leverancier draagt € 21,42 aan btw af en als de afnemer tijdig 

betaalt, kan hij een creditnota uitreiken voor het genoten bedrag 

aan korting en de btw. Dit hoeft echter niet.
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De valkuilen in de btw: Kredietbeperkingstoeslag

Toeslag wordt berekend over vergoeding inclusief btw.

Goederen € 5.000

Btw 21% € 1.050

Subtotaal € 6.050

Kredietbeperkingstoeslag € 121 (2%)

Totaal € 6.171

• Over de kredietbeperkingstoeslag moet 21/121 deel  btw 
worden voldaan (of 9/109 als  verlaagd tarief van toepassing 
is).

• Op zodanige wijze in administratie verwerken dat de 
verschuldigde btw makkelijk kan worden bepaald.

• De ontvangen btw over de toeslag dient te worden aangegeven 
in het tijdvak waarin deze is ontvangen.
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De valkuilen in de btw: BUA (1)

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA)

Relatiegeschenken: aftrek voorbelasting alleen toegestaan als de 

begunstigde zelf de voorbelasting in aftrek had kunnen brengen. 

Geen uitsluiting als de verstrekking niet meer dan € 227 exclusief btw per 

begunstigde per jaar bedraagt.

Voeren van een zekere staat: correctie op grond van deze beperking komt 

niet vaak voor, omdat de belastingdienst niet op de stoel van de ondernemer 

mag gaan zitten.

Personeelsvoorzieningen/verstrekkingen: als deze voorzien in persoonlijke 

behoefte van het personeel, dan in meeste gevallen uitsluiting aftrek. 

Geen uitsluiting als de verstrekking niet meer dan € 227 exclusief btw per 

begunstigde per jaar bedraagt.
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De valkuilen in de btw: BUA (2)

Personeelsvoorzieningen niet gratis: recht op aftrek blijft bestaan tot bedrag 

van de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoeding. 

Als grensbedrag ad € 227 wordt overschreden, is voorbelasting in het geheel 

niet aftrekbaar.

Verstrekking spijzen en dranken aan personeel: uitsluiting afhankelijk van de 

eventuele vergoeding welke wordt ontvangen.

Wanneer bevoordeling wegens verstrekking spijzen en drank samen met 

overige bevoordelingen meer is dan € 227, dan mogen deze twee 

categorieën gesplitst worden. 
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De valkuilen in de btw: BUA (3)

Waar gaat het vaak mis?

• Berekening wordt niet gemaakt...
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De valkuilen in de btw: oninbare debiteuren (1)

• Non-betalingsvermoeden: na het verstrijken van een jaar na de 

opeisbaarheid van de vordering wordt vermoed dat de vordering niet 

meer zal worden voldaan 

• Op dat moment mag de btw worden teruggevraagd middels de btw-

aangifte als negatieve omzet

• Per vordering moet dus worden bijgehouden wanneer deze 

opeisbaar is geworden. In beginsel wettelijke termijn van 

30 dagen, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen

• Is voor de verstrijking van de 1-jaarstermijn duidelijk dat afnemer niet 

betaalt, dan verwerken in aangifte van het tijdvak dat dit duidelijk is 

geworden (bijv. door mededeling curator)
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De valkuilen in de btw: oninbare debiteuren (2)

Waar gaat het vaak mis?

• Als afnemer alsnog (deels) betaalt, dan wordt btw weer 

verschuldigd in tijdvak van betaling
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