TERUGGAAF BTW OP ONINBARE FACTUUR
1. Algemeen
Elke ondernemer loopt er wel eens tegenaan: je hebt je noeste arbeid verricht, je dienst of product
geleverd, hiervoor een factuur gestuurd, netjes de BTW afgedragen en nu betaalt de debiteur niet.
Dit is niet alleen vervelend, maar ook het feit dat over deze factuur de BTW al is afgedragen wringt. In dit
artikel beschrijven we beknopt hoe deze BTW toch kan worden teruggevraagd en welke
vereenvoudigingen in deze procedure zijn aangekondigd in het Belastingplan 2017.
2. Teruggaaf BTW op verzoek

voorbelasting in aanmerking genomen BTW –
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debiteur of faillissement.
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3. Teruggaaf (nog) niet via aangifte

De u-bocht om bij oninbare vordering alleen
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eigen administratie wordt opgenomen werkt niet.
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aan de afnemer sturen, omdat men natuurlijk

BTW als voorbelasting in de aangifte in aftrek te
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4. Wanneer teruggaaf verzoeken
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vordering niet meer in rechte kan worden

of diensten de verschuldigde btw heeft voldaan,

ingevorderd.
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faillissement van de debiteur,
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5. Aangekondigde vereenvoudigingen
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ondernemer die het goed of de dienst heeft
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administratieve lasten met zich mee. Mede
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