Taal: Nederlands

Toelichting btw-aangifte
Op papier uitgereikt

U hebt een btw-aangifte op papier ontvangen. In deze toelichting vindt u algemene informatie over de aangifte
omzetbelasting (btw). Een toelichting bij de vragen op het aangifteformulier vindt u op belastingdienst.nl in de
Toelichting bij de aangifte omzetbelasting.

Aangifte doen
U moet dit aangifteformulier altijd invullen en terugsturen, ook als u over een tijdvak niets hoeft te betalen of terugkrijgt.
Op de voorkant van het aangifteformulier staat de datum waarop uw aangifte bij ons binnen moet zijn. Als u niet op tijd
aangifte doet, kunt u een boete krijgen.
Let op!
Hebt u in dit tijdvak niets aan te geven? Vul bij vraag 5e ‘0’ in.
U doet dan een nihilaangifte.
Vul het aangifteformulier in met blauwe of zwarte inkt. Rond alle bedragen af op hele euro’s. Dit mag u in uw voordeel
doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-) in het 1e invulhokje.

Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer
Bent u een ondernemer met een eenmanszaak? Vanaf 1 januari 2020 gebruikt u bij contacten met andere ondernemers
en in de internationale handel binnen de EU, uw btw-identificatienummer (btw-id). Uw btw-aangifte en opgaaf
intracommunautaire prestaties (ICP) doet u met uw omzetbelastingnummer. Kijk op belastingdienst.nl/btw-id voor
meer informatie.

Btw betalen
U betaalt btw als het bedrag bij vraag 5e positief is. U krijgt van ons een naheffingsaanslag. Wacht met betalen tot u de
naheffingsaanslag hebt gekregen. Daarin staat hoe u kunt betalen.

Btw terugkrijgen
U krijgt btw terug als het bedrag bij vraag 5e negatief is. Wij sturen u een teruggaafbeschikking. De btw-teruggaaf krijgt
u op het rekeningnummer dat bij ons bekend is voor de btw.
Let op!
Het rekeningnummer dat u voor een andere belasting of toeslagen hebt doorgeven, gebruiken wij niet voor de btw.
Wij betalen de btw-teruggaaf alleen op het rekeningnummer dat u daarvoor hebt opgegeven.
Hebt u uw rekeningnummer voor de btw nog niet aan ons opgegeven? Doe dat dan direct met het formulier voor
ondernemers om een rekeningnummer op te geven of te wijzigen. U vindt dit formulier op belastingdienst.nl als u inlogt
bij Inloggen voor ondernemers.

Teruggaaf van btw verrekenen
Hebt u de teruggaaf van een eerder tijdvak nog niet ontvangen? Dan kunt u een verzoek doen om deze te verrekenen.
Stuur hiervoor een brief naar uw belastingkantoor waarin u vraagt om uitstel van betaling en om de teruggaaf te verrekenen
met btw van een ander btw-tijdvak.
U kunt ook vragen om de teruggaaf van btw over een tijdvak te verrekenen met de loonheffingen die u moet betalen over
hetzelfde tijdvak. Gebruik daarvoor van belastingdienst.nl het formulier ‘Verzoek Loonheffingen Verrekening met
teruggaaf btw’.
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Btw-aangifte corrigeren
Maakte u een vergissing in uw btw-aangifte? En gaat het om een bedrag van € 1.000 of minder? Dan kunt u dit bedrag
zelf verrekenen in uw eerstvolgende aangifte.
Hebt u in de aangifte meer dan € 1.000 te veel of te weinig btw aangegeven? Geef dit dan door met het formulier
‘Suppletie omzetbelasting’. U vindt dit formulier op belastingdienst.nl als u inlogt bij Inloggen voor ondernemers. U mag
een suppletie ook doen met uw eigen aangifte- of administratiesoftware of laten doen door een fiscaal intermediair.

Bezwaar tegen betaling op uw aangifte
U kunt bezwaar maken tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald. Uw bezwaar is op tijd als u dat binnen 6 weken
na de dag van betaling doet.

Bezwaar tegen uw teruggaafbeschikking
Bent u het niet eens met uw teruggaafbeschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaar is op tijd als u dat binnen
6 weken na de datum van uw teruggaafbeschikking doet.

Bezwaar tegen uw naheffingsaanslag
Bent u het niet eens met uw naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaar is op tijd als u dat binnen 6 weken
na de datum van de beschikking doet.

Hoe maak ik bezwaar?
U kunt digitaal bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag, beschikking of een boetebeschikking bij het niet nakomen
van verplichtingen voor de intracommunautaire prestaties. U vindt het bezwaarformulier voor de omzetbelasting op
belastingdienst.nl als u inlogt bij Inloggen voor ondernemers.

Wijzigingen doorgeven
Zijn de gegevens van uw onderneming gewijzigd? Geef dit dan door aan de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK geeft deze
gegevens door aan ons.
Is uw onderneming niet ingeschreven bij de KVK? Geef uw wijzigingen dan door aan uw belastingkantoor. Schrijf daarvoor
een brief en vermeld in elk geval:
− uw omzetbelastingnummer
− bij wijziging van de naam en adresgegevens:
− de juiste naam- en adresgegevens
− de wijziging (bijvoorbeeld wijziging van het bedrijfsadres of de rechtsvorm)
− de datum waarop de wijziging ingaat
− bij bedrijfsbeëindiging: de datum van de beëindiging

De kleineondernemersregeling (vraag 5d)
Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Als u aangifte doet over tijdvakken vóór 1 januari
2020, dan vult u bij vraag 5d het bedrag in waar u volgens de KOR recht op hebt. Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2020 mag u
vraag 5d niet meer gebruiken. Op belastingdienst.nl/kor vindt u meer informatie over de KOR.

Bijlagen
Wilt u een document meesturen? Maak dan een kopie en bewaar het origineel in uw eigen administratie. Zet op elke bijlage
uw naam, kenmerk en omzetbelastingnummer. U vindt deze gegevens op de voorkant van het aangifteformulier.
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Fraude melden
Als ondernemer kunt u ongemerkt betrokken raken bij btw‑carrouselfraude. Bij deze vorm van fraude draagt een ondernemer
geen btw aan ons af, terwijl hij die btw wel aan u in rekening brengt. Dat kan voor u vervelende gevolgen hebben. Normaal
gesproken kunt u de btw die u betaalt over uw inkoop en kosten, aftrekken als voorbelasting. Als u wist of had moeten weten
dat u betrokken was bij btw‑carrouselfraude, dan kunnen wij u deze btw-aftrek weigeren.
Vermoedt u dat u betrokken bent bij btw-carrouselfraude? Meld dat dan bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
Op belastingsdienst.nl vindt u voorbeelden van btw-carrouselfraude.

Uw volgende btw-aangifte
Soms doet u uw 1e aangifte op papier. Uw volgende btw‑aangifte doet u altijd digitaal. Dat kan op de volgende manieren:
− op belastingdienst.nl bij Inloggen voor ondernemers
Als u bent ingelogd, ziet u een overzicht van uw aangiften. De opgaaf ICP vindt u onder ‘Overige formulieren’.
− met eigen aangifte- of administratiesoftware
− door een intermediair, zoals een accountant of belastingadviseur
Let op!
Voor het betalen van het bedrag van uw digitale aangifte krijgt u géén aanslag of acceptgiro. Zorg er dus zelf voor dat u
op tijd betaalt. Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL86 INGB 0002 4455 88, met de bankcode (ook wel BIC-code)
INGBNL2A, op naam van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk.

Doe uw btw-aangifte op tijd
Wij laten u weten wat de inleverdatums van uw btw-aangifte zijn. U moet er zelf op letten dat u op tijd aangifte doet en
betaalt.
Elk jaar voor het einde van het 1e tijdvak krijgt u een aangiftebrief. Bewaar deze brief goed. Hierin staan alle tijdvakken
waarover u aangifte moet doen, uiterste inlever- en betaaldatums en betalingskenmerken. Als het tijdvak wijzigt, krijgt
u een nieuwe brief.
Na het tijdvak zetten wij de digitale aangifte voor u klaar. Deze ziet u op belastingdienst.nl als u inlogt bij Inloggen
voor ondernemers. Hier vindt u ook de uiterste inlever- en betaaldatum en het betalingskenmerk voor het tijdvak waarover
u aangifte moet doen.

Weet wanneer u aangifte moet doen
Dit kunt u zelf doen:
− Zet alvast alle inleverdatums in uw agenda. Op belastingdienst.nl/btwoptijd vindt u een overzicht wanneer de aangifte
en betaling binnen moeten zijn.
− Gebruik onze app Btw-Alert en krijg een herinnering op uw tablet of smartphone als het tijd is voor uw btw-aangifte.
Ook kunt u met de app uw betalingskenmerk opzoeken. De app is beschikbaar voor iOS en Android.
− Volg ons op social media voor tips en informatie voor ondernemers. Wij beantwoorden uw ondernemersvragen
op Twitter via @BDzakelijk en op Facebook via Belastingdienst Ondernemers.

Bezoek aan uw belastingkantoor
De belastingkantoren werken alleen op afspraak. Hebt u een vraag over de btw? Op belastingdienst.nl/btw vindt
u meer informatie. Wilt u een persoonlijk gesprek? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken via de BelastingTelefoon:
0800 - 0543.
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