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Ook u komt het tegen in uw onderneming: een klant die 
niet betaalt. U bent hierdoor niet alleen de door u geleverde 
producten kwijt, ook de btw heeft u al betaald. Binnen 
een maand na afloop van het tijdvak waarin de producten 
verkocht zijn, moet de btw immers worden afgedragen aan de 
Belastingdienst. Wanneer uw klant niet betaalt, kan dit bedrag 
gelukkig worden teruggevraagd. Hieraan zijn wel voorwaarden 
verbonden. 

de btw op een 
oninbare vordering

Om de btw te kunnen terugvragen, moet het 
om een niet-betaalde factuur gaan, waarbij u 
aannemelijk maakt dat deze ook daadwerkelijk 
oninbaar is. U heeft verschillende mogelijkheden 
om dit ‘te bewijzen’. Bijvoorbeeld door het 
overleggen van een brief van de curator, waarin 
hij meedeelt dat er geen uitdeling zal komen in 
het faillissement van uw klant, of door corre-
spondentie met uw klant waaruit blijkt dat de 
vordering niet (geheel) betaald wordt. Niet alleen 
bij faillissement van uw afnemer kunt u dus btw 
terugvragen, maar ook al eerder, zodra vaststaat 
dat u de vordering niet betaald zult krijgen. 

Wanneer uw klant de vordering betwist en u 
ziet, na afweging van uw kansen, af van een 
gerechtelijke procedure, dan is het zeker dat 
uw vordering niet betaald zal worden en dus 
oninbaar is. Sommige ondernemers lossen het 
terugvragen van de btw op een eenvoudige wijze 
op. Zij maken een creditfactuur zonder deze op 
te sturen naar de afnemer. De afnemer zou dan 
immers daaruit afleiden dat de factuur niet meer 
betaald hoeft te worden. Deze interne creditfac-
tuur levert echter niet het recht op teruggaaf van 
de btw op. Hiervoor moet u een verzoek indienen 
bij de inspecteur waar u onder valt. 

verzoek om teruggaaf
Zodra u heeft vastgesteld dat uw vordering 
oninbaar is geworden, moet u op tijd uw btw 
terugvragen. Op tijd betekent binnen het tijdvak 
waarin vast is komen te staan dat uw debiteur 
niet betaalt. Als u uw verzoek te laat indient, dan 

kan de inspecteur dit alleen nog ambtshalve in 
behandeling nemen. Hierdoor is het niet meer 
mogelijk om eventueel een negatief besluit van 
de inspecteur voor te leggen aan de rechter.

De btw-aangifte kent echter geen mogelijkheid 
om dit verzoek met de aangifte in te dienen. 
Ook is het niet mogelijk om dit verzoek op een 
elektronische wijze te doen. U zult daarom een 
schriftelijk verzoek moeten indienen bij het be-
lastingkantoor waar u onder valt. Om een vlotte 
afwikkeling van het verzoek te bewerkstelligen 
is het raadzaam om direct ‘het bewijs’ mee te 
sturen. Verder dient het verzoek de gegevens van 
de debiteur te bevatten, inclusief het factuur-
nummer, factuurbedrag en btw-bedrag dat u 
terugvraagt.

Kortom, heeft u klanten waaraan u wel de pro-
ducten/diensten geleverd hebt, maar heeft u de 
betaling niet ontvangen? Zorg dan dat de Belast-
ingdienst een stukje van uw verlies draagt door in 
ieder geval de btw op die oninbare factuur terug 
te vragen, en doe het op tijd! n

VIB201104 Vis in bedrijf.indd   21 22-06-11   14:40


