Belastingdienst

Naheffingsaanslag voor de
btw ontvangen?
We zetten kort alles op een rijtje
Waarom krijgt u een naheffingsaanslag?
De meeste ondernemers moeten ieder kwartaal hun btw-aangifte
indienen en betalen. Uiterlijk een maand ná het kwartaal moeten
de aangifte en de betaling bij ons binnen zijn. Oftewel: 30 april
(voor het 1e kwartaal), 31 juli (voor het 2e kwartaal), 31 oktober
(voor het 3e kwartaal) en 31 januari (voor het 4e kwartaal van het
voorgaande jaar). Bent u te laat, dan krijgt u een naheffingsaanslag,
eventueel met een boete.

Btw-betaling
te laat

U ontvangt:
– een naheffingsaanslag met het bedrag dat u nog moet betalen
– als u het voorafgaande tijdvak niet of te laat betaald heeft:
een boete omdat u te laat betaalde

en/of
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Btw-aangifte
te laat

U ontvangt:
– een naheffingsaanslag met schatting van de btw die u moet betalen
– een boete voor het te laat indienen van de aangifte

Wat moet u doen?
Hebt u uw
btw-aangifte
al gedaan?

Ja

Hebt u uw
betaling al
gedaan?

Waren uw aangifte en
betaling vóór de uiterste
datum bij ons binnen?

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

1

2

3

4

Omdat u nog niet hebt
betaald, ontvangt u een
naheffingsaanslag met
een boete.

Omdat uw aangifte
en/of betaling te laat
bij ons binnen waren,
krijgt u een naheffings
aanslag met een boete.
Wij verwerken uw
aangifte en passen
het bedrag van de
naheffingsaanslag
aan. U krijgt daarover
bericht van ons.

U hebt op tijd aangifte
gedaan en betaald maar
tóch een naheffings
aanslag ontvangen.
Dan is er misschien iets
misgegaan.

Omdat u nog geen
aangifte hebt gedaan,
hebben wij het btwbedrag geschat. Dat
bedrag staat in uw
naheffingsaanslag.
Wat moet u doen?
Doe alsnog zo snel
mogelijk uw btwaangifte. Wij passen
het bedrag van de
naheffingsaanslag dan
aan. U krijgt daarover
bericht van ons.
Betaal het btw-bedrag
dat u in uw aangifte
hebt berekend.
De boete in de
naheffingsaanslag
moet u wel betalen.
Betaal deze vóór de
uiterste datum die in
uw aanslag staat.

Wat moet u doen?
Betaal alsnog het
bedrag dat u in uw
aangifte hebt berekend.
De boete in de
naheffingsaanslag
moet u wel betalen.
Betaal deze vóór de
uiterste datum die in
uw aanslag staat.

Volgende keer op tijd?
Wilt u voorkomen dat u bij de komende btw-aangifte weer
te laat bent? Maak gebruik van één van onze herinnerings
services, zoals de herinneringsmail of de btw-app. Als u op
tijd uw administratie bijwerkt, is uw btw-aangifte makkelijker
te doen.
Kijk op www.belastingdienst.nl/btwoptijd voor
meer informatie.

Wat moet u doen?
Betaal het boetebedrag
dat in de naheffings
aanslag staat. Omdat
u de aangifte al hebt
betaald, hoeft u het
aangiftebedrag niet
meer te betalen.

Wat moet u doen?
Wacht 2 weken.
Wij sturen u een nieuwe
aanslag waarin uw
aangifte is verwerkt.
U hoeft het bedrag in
de naheffingsaanslag
en de boete nu niet
te betalen. Volg de
instructies op die staan
in de nieuwe aanslag die
u over ongeveer 2 weken
van ons ontvangt.

Als u te laat aangifte hebt gedaan
Als u alsnog btw-aangifte hebt gedaan, passen wij het bedrag
van de naheffingsaanslag aan. Meestal krijgt u daarover
binnen 2 weken bericht. Hebt u 2 weken na de datum van
uw naheffingsaanslag nog geen bericht van ons ontvangen?
Maak dan bezwaar tegen de naheffingsaanslag. In uw bezwaar
kunt u ook vragen om uitstel van betaling. Door bezwaar te
maken, voorkomt u dat we een aanmaning sturen omdat u
uw naheffingsaanslag nog niet hebt betaald.
U kunt bezwaar maken met het formulier ‘Bezwaar omzet
belasting’ in het beveiligde gedeelte van onze internetsite.
U kunt ook een brief sturen aan uw belastingkantoor. Zet in
deze brief in ieder geval uw btw-nummer, het kenmerk van
de naheffingsaanslag en het btw-bedrag dat u denkt te
moeten betalen.

