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Btw-teruggave 
bij oninbare vorderingen
In deze tijd komt het helaas vaker 
voor: oninbare vorderingen. Hoe 
dient u om te gaan met de btw op 
deze vorderingen?

De ondernemer verzendt een fac-
tuur voor de verrichte arbeid en 
levering, maar de factuur wordt 
nooit betaald. Na diverse aanma-
ningen en pogingen om de factuur 
alsnog betaald te krijgen, geeft de 
ondernemer het op. De ondernemer 
zit alleen nog met één ding in zijn 
maag. De btw over de factuur is 
reeds afgedragen aan de Belasting-
dienst, terwijl hij deze nooit van zijn 
cliënt heeft ontvangen.
Gelukkig kan de ondernemer deze 
btw bij de Belastingdienst terug-

vragen. Hij dient aannemelijk te 
maken dat de factuur niet betaald is 
en ook niet betaald zal worden. Dit 
kan door bijvoorbeeld het volgende 
aan de Belastingdienst te overhan-
digen:
• een brief van de curator, waarin 

deze meedeelt dat de onderne-
mer geen aanspraak kan maken 
op een uitdeling uit het faillisse-
ment van zijn cliënt (met andere 
woorden de vordering zal nooit 
betaald worden);

• een brief van een incassobureau, 
waarin deze aangeeft dat verhaal 
op de cliënt niet mogelijk is;

• correspondentie met de cliënt, 
waaruit blijkt dat deze niet (ge-
heel) zal betalen.
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Btw-teruggave . . .
Vervolg van voorzijde

Binnen één maand na het tijdstip 
waarop redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat de cliënt niet meer 
zal betalen, dient de ondernemer de 
Belastingdienst per brief te verzoeken 
om deze btw-teruggave. Het terugvra-
gen van oninbare btw in de periodieke 
aangifte omzetbelasting is niet toege-
staan. Dit blijkt recentelijk ook uit een 
arrest van Hof Amsterdam. 

Alleen btw begrepen in creditnota’s 
mag op basis van een goedkeuring 
van de staatssecretaris van Financiën 
rechtstreeks op de aangifte in minde-
ring worden gebracht. Voor de praktijk 
is dit veelal geen oplossing. De onder-
nemer wil immers nog steeds het geld 
van de cliënt en zal de factuur daarom 
ook niet willen crediteren. Ook het 
uitreiken van een interne creditfactuur 
is volgens de rechter onvoldoende om 
de btw-teruggave te kunnen claimen. 

Boontje komt om zijn loontje. De in 
aftrek gebrachte btw dient de afnemer 
weer aan de Belastingdienst terug te 
betalen. 

Hypotheek eigen woning en 
informeren Belastingdienst
Sinds 1 januari 2013 zijn er ver-
schillende wijzigingen gekomen 
op het gebied van hypotheken. 
De belangrijkste is dat er voor-
taan jaarlijks afgelost moet 
worden op leningen aangegaan 
vanaf 1 januari 2013 en wel op 
annuïtaire wijze. Of aan deze ver-
eisten wordt voldaan, kan door de 
Belastingdienst gecheckt worden 
aan de hand van de informatie die 
de banken jaarlijks na afl oop van 
het jaar verstrekken.

Met ingang van 1 januari 2013 is de 
verplichting om informatie te verstrek-
ken aan de Belastingdienst uitgebreid 
en wel zodanig dat deze geldt voor 
een ieder die geld verstrekt, of het nu 
wel of geen bancaire instelling is. Deze 
geldverstrekking moet dan wel samen-
hangen met leningen in verband met 
de eigen woning.

Veel voorkomend is natuurlijk de 
vennootschap die aan haar directeur-
grootaandeelhouder een hypothecaire 
lening verstrekt dan wel aan een van 
diens familieleden. Tot 1 januari 2013 
hoefde deze vennootschap niets te 
melden. Met ingang van 1 januari 2013 
is dat gewijzigd.

De belastingplichtige die de lening 
heeft gekregen en over de daarover 
betaalde rente aftrek claimt bij de 
aangifte inkomstenbelasting, dient de 

aan de schuld verbonden voorwaarden 
(de datum waarop de schuld is aange-
gaan, het startbedrag van de schuld, 
het maandelijkse rentepercentage, de 
in het contract vastgelegde looptijd 
in maanden alsmede de op papier 
vastgelegde wijze van afl ossing) en 
het fi scale nummer van de leninggever 
door te geven aan de Belastingdienst. 
Aan de hand van deze informatie 
kan de Belastingdienst bepalen of de 
betaalde rente fi scaal aftrekbaar is. 
Worden deze voorwaarden niet door-
gegeven aan de Belastingdienst, dan 
kan de lening niet gelden als eigen-
woningschuld. Ook wijzigingen in de 
voorwaarden dienen doorgegeven te 
worden.

Als er uitstel is voor het indienen van 
de aangifte, dan moet de melding van 
het aangaan van een lening aan de Be-
lastingdienst uiterlijk op 31 december 
van het jaar volgend waarop de schuld 
is aangegaan worden gedaan. Wijzigin-
gen daarentegen moeten binnen een 
maand na afl oop van het kalenderjaar 
waarin de wijziging heeft plaatsgevon-
den zijn doorgegeven. Bij variabele 
rente is van belang dat de gehanteerde 
rente van 31 december van het voor-
gaande jaar doorgegeven wordt. 

De melding aan de Belastingdienst kan 
gedaan worden middels een model-
formulier dat door de Belastingdienst 
digitaal ter beschikking wordt gesteld.
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Regeling 
oldtimers 
akkoord
Bezitters van oldtimers hebben 
na veel gelobby in Den Haag een 
tegemoetkoming gekregen voor 
de voorgenomen invoering van 
motorrijtuigenbelasting voor hun 
oldtimers. Afgesproken is dat de 
leeftijdsgrens voor belastingvrije 
auto’s naar 40 jaar gaat. 

Voor benzineauto’s ouder dan 26 
jaar zal een kwart van het normale 
tarief geheven worden met een 
maximum van 120 euro per jaar. 
Om in aanmerking te komen voor 
het verlaagde tarief mogen de 
auto’s in de maanden december, 
januari en februari niet op de weg 
komen. Auto’s met dieselmotoren 
en auto’s met een LPG-installatie zijn 
uitgezonderd van het kwarttarief en 
moeten dus wachten op een gunstige 
regeling tot ze 40 jaren oud zijn.

 

BTW-plicht voor houders 
zonnepanelen
Iedereen gaat er vanuit dat de heffi ng van omzetbelasting alleen iets is 
voor ondernemers. Wat men hierbij vaak over het hoofd ziet, is dat het 
ondernemersbegrip voor de omzetbelasting veel ruimer is dan die voor 
bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting is men al on-
dernemer als men een vermogensbestanddeel exploiteert. Dit leidt soms 
tot opmerkelijke situaties.

lier die zonnepanelen gaat plaatsen de 
omzetbelasting bij de Belastingdienst 
kan terugvragen. Daar staat dan wel 
tegenover dat hij omzetbelasting moet 
afdragen over de energie die hij zelf 
opwekt. Gelet op de capaciteit van de 
doorsnee huisinstallatie zal dit bedrag 
beperkt van omvang zijn. Als de af 
te dragen omzet op jaarbasis bezien 
minder bedraagt dan 1.345 euro, hoeft 
men deze omzetbelasting echter niet 
af te dragen op grond van de kleine 
ondernemersregeling. In dat geval kan 
men een verzoek indienen om een 
ontheffi ng te krijgen voor het doen 
van aangifte. Zonder deze ontheffi ng 
moet men namelijk ieder kwartaal een 
aangifte indienen waaruit dan blijkt dat 
er per saldo niets verschuldigd is.

Kortom, een belangrijke ontwikkeling 
die voor Nederlanders die zonnepane-
len hebben aangeschaft of nog willen 
aanschaffen van groot belang kan zijn. 
Voor velen zal gelden dat duurzaam-
heid ook fi nancieel aantrekkelijker 
wordt. Nadeel is wel de bewerkelijkheid 
van de administratieve procedure. Daar 
kunnen wij u echter prima in bijstaan!

Steeds meer Nederlanders leggen 
zonnepanelen op het dak van hun 
woning om hiermee een bijdrage te 
leveren aan het opwekken van duur-
zame energie. Deze energie wordt dan 
geleverd aan het stroomnet en wordt 
verrekend met de elektriciteit die men 
afneemt van datzelfde stroomnet. 
Iedereen kwalifi ceerde dit als een vorm 
van zelfgebruik en daarmee was er 
niets aan de hand. De heer Fuchs uit 
Oostenrijk dacht hier heel anders over. 
Hij vond dat hij een energieleverancier 
was en daarmee ook ondernemer in 
de zin van de Wet op de (Oostenrijkse) 
omzetbelasting. Hij wilde dit omdat hij 
dan de omzetbelasting die hem in het 
kader van de aanschaf van de zon-
nepanelen in rekening was gebracht, 
kon terugvragen bij de Oostenrijkse 
belastingdienst. Omdat de omzetbelas-
ting binnen Europa redelijk eenduidig 
is, moest de Europese rechter er aan 
te pas komen om aan te geven of deze 
zienswijze juist was. De rechters von-
den de redenering van de heer Fuchs 
correct en daarmee werkt deze ook 
door naar de Nederlandse wetgeving.
Dit betekent concreet dat een particu-
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Kort nieuws
Heffi ng box 3 veel te hoog

In 2001 is het huidige belastingstelsel 
ingevoerd. In box 3 wordt sedertdien 
het inkomen uit vermogen belast 
tegen een gematigd (voor Nederlandse 
begrippen) tarief van 30%. Geheven 
wordt echter niet over het werkelijke 
rendement, maar over een forfaitair 
wettelijk vastgesteld rendement van 
4%. Per saldo komt dat neer op een 
heffi ng van 1,2% over het vermogen. 
Bij de invoering van de wet leek dat 
een gunstige regeling. Er werd wel 
gesproken over de pretbox. 

Niets is minder waar gebleken, want 
al gauw waren rendementen van 4% 
of meer een utopie. Bij een renteop-
brengst van 1,2% op een spaarreke-
ning (tegenwoordig geen uitzondering) 

wordt in principe 100% belasting 
geheven over die rente. Dat kan nooit 
de bedoeling zijn geweest. 

Desgevraagd weigert staatssecre-
taris Weekers van Financiën om het 
forfaitair rendement in box 3 (al dan 
niet tijdelijk) te verlagen. Dit heeft hij 
geantwoord op vragen van de Tweede 
Kamer. Enige hoop op verbetering mag 
geput worden uit de ‘Commissie-Van 
Dijkhuizen’. Die kijkt op dit moment 
ook naar de vermogensrendements-
heffi ng. 

Extra faciliteit voor investeringen

Onze ministers hebben voorgesteld 
dat ondernemers, zowel in de inkom-
sten- als de vennootschapsbelasting, 
voor investeringen tussen 1 juli en 31 
december 2013 willekeurig (dus naar 
wens) tot maximaal de helft van nieuwe 
bedrijfsinvesteringen versneld kunnen 
afschrijven. Dat leidt tot een versnelde 
aftrek op de winst, waardoor onderne-
mers de te betalen belasting kunnen 
verminderen. Het ministerie hoopt 
hiermee extra impulsen te geven om te 
investeren. “Dat zorgt voor inkomens 
en banen die we in deze moeilijke eco-
nomische tijd goed kunnen gebruiken.”

Dat blijkt hard nodig te zijn, want de 
bedrijfsinvesteringen in het eerste 
kwartaal zijn met bijna 8% gedaald.


