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BTW op oninbare debiteuren en niet-betaalde crediteuren.
Oninbare debiteuren
Teveel afgedragen BTW
de factuur (gedeeltelijk) niet betaalt, is door u teveel BTW afgedragen. Deze BTW kunt u dan terugvragen.
Nieuwe regeling vanaf 2017

en is het voldoende wanneer blijkt dat een factuur één jaar na de uiterste betalingstermijn feitelijk nog niet
is betaald.
Wanneer terugvragen?
U kunt de BTW terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering
wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de
uiterste betaaldatum die tussen u en uw afnemer is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgening moeten houden.
Hoe terugvragen?
of de 1-jaarstermijn is verstreken (is de oninbaarheid ontstaan vóór 1 januari 2017 dan moet u een brief

2018!
Overgangsrecht
Hebt u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die
datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint
de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de
oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat
uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.
Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf BTW
-

Niet-betaalde crediteuren
Teveel afgetrokken BTW
aan u worden verricht (leveringen van goederen of diensten) ontvangt u een factuur
neer u de factuur van de crediteur (gedeeltelijk) niet betaalt, is door u teveel BTW afgetrokken. Deze
BTW moet u dan terugbetalen.
Nieuwe regeling vanaf 2017
Vanaf 2017 zult u sneller dan voorheen de BTW terug moeten betalen.
Wanneer terugbetalen?
U moet de BTW terugbetalen wanneer duidelijk is dat u de factuur (gedeeltelijk) niet gaat betalen. Dit
wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval aangenomen als u de factuur uiterlijk 1 jaar na het verstrijken
van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw leverancier is overeengekomen nog niet betaald hebt.
rekening moeten houden.
Hoe terugbetalen?
factuur (gedeeltelijk) niet gaat betalen of de 1-jaarstermijn is verstreken. U corrigeert het terug te beta-

Overgangsrecht
Hebt u een factuur waarvan de uiterste betaaldatum is gelegen in het jaar 2015 en is deze nog niet
betaald op 1 januari 2017, begint de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2016. Dit betekent dat de
BTW die in 2015 is afgetrokken, maar op 1 januari 2017 nog niet is betaald op die datum verschuldigd
wordt.
Alsnog betaling van de factuur ná terugbetaling BTW
Als u, nadat u de BTW hebt terugbetaald, de factuur alsnog (gedeeltelijk) betaalt, kunt u de BTW opnieuw

facturen aangeven.
gen of aangeven van deze BTW.

