
In het FlexNieuws over januari 2018 hebben we reeds 
melding gemaakt van de nieuwe wijze van presenteren van de 
kwartaalcijfers voor onze relaties. Vanaf het jaar 2018 zullen we 
deze aanreiken via het softwarepakket van Visionplanner. De 
cijfers over het 1e kwartaal 2018 zullen u voor het eerst op deze 
wijze worden aangeboden. Zodra wij uw cijfers gereed hebben, 
ontvangt u via ons kantoor een mail en staan uw bijgewerkte 
cijfers over het 1e kwartaal klaar. Indien u niet precies weet 
hoe en op welke manieren u deze cijfers kunt beoordelen, 
schroomt u dan niet om even contact met ons op te nemen. Het 
is misschien even wennen, maar u kunt veel informatie halen uit 
Visionplanner welke voor u handig kan zijn.
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WET ALGEMENE 
VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING 
(WET AVG)
Misschien hebt u er al iets mee te maken gehad, maar vanaf 
25 mei a.s. treedt bovenvermelde wet in werking. In het kort 
omschreven, regelt deze wet hoe we met de vastlegging en 
bescherming van persoonsgegevens dienen om te gaan. De wet 
legt meer verantwoordelijkheid bij u en ook ons als organisatie 
om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan.

Van meer cliënten hebben we al zogeheten “Verwerkersover-
eenkomsten” ter controle mogen ontvangen, welke ook u 
mogelijkerwijs hebt of zult ontvangen vanuit softwareleveranciers 
die door u zijn ingeschakeld om diverse persoonsgegevens te 
verwerken. 

Ook vanuit ons kantoor zult u t.z.t een dergelijke overeenkomst 
ontvangen. Wij hebben natuurlijk eveneens de nodige informatie 

van u, uw partner, ouders/kinderen en ook wij dienen met deze 
gegevens om te gaan binnen de wetgeving van de AVG. Hierbij 
behoort dus een “Verwerkersovereenkomst” die we met u 
sluiten, zodat u weet hoe wij met de privacy van uw gegevens 
omgaan.

Mocht u vanuit uw organisatie nog vragen hebben over de 
werking van de Wet AVG of straks vragen hebben omtrent de 
overeenkomst die u van ons zult ontvangen, dan horen we dit 
natuurlijk graag van u.



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

De regeling voor het terugvragen van btw op oninbare vorderingen 
is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Met ingang van 2018 begint 
deze wijziging echt te werken. Voorheen moest men een apart 
verzoek met bewijsstukken van oninbaarheid naar de belasting 
zenden. Dit is nu vereenvoudigd en ook is nu geregeld wanneer 
een vordering oninbaar is.

Wanneer is een vordering oninbaar? Wettelijk is nu bepaald dat 
een vordering die één jaar na de opeisbaarheid (betaaldatum) niet 
is betaald, oninbaar is. Voor niet ontvangen vorderingen van vóór 
1 januari 2017 is bepaald dat de opeisbaarheid 1 januari 2017 is. 
Zijn dergelijke oude nota’s nog niet betaald, dan zijn ze dus per 
1 januari 2018 oninbaar. De btw dient dan in het aangiftetijdvak 
waarin de oninbaarheid is ontstaan, teruggevraagd te worden. Dit 
kan door de btw in mindering te brengen bij de af te dragen btw 
of als extra voorheffing af te trekken. Betaalt uw klant later alsnog, 
dan dient de btw weer te worden afgedragen. 

Maak geen creditnota voor een niet betaalde factuur. Daarmee 
vervalt uw recht op betaling.

Alvast een nihilaangifte doen omdat de btw-aangifte gedaan moet 
worden met de intentie om later alsnog een juiste aangifte in te 
dienen? Dit is niet zonder enig risico, zo blijkt uit de uitspraak 
van Hof Den Bosch van 13 maart 2018. In deze zaak kreeg de 
verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden 
waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Wat was het geval? BV X heeft in de periode januari tot en met 
juni 2012 aan diverse partijen goederen geleverd. Ter zake van 
deze levering is btw verschuldigd. Door de bestuurder van BV X 
is echter voor de eerste twee kwartalen van 2012 nihilaangifte 
gedaan. De bestuurder heeft aangegeven dit te hebben gedaan 
omdat op dat moment de verschuldigde btw niet kon worden 
voldaan. De bestuurder heeft ook aangegeven het voornemen 
te hebben gehad om de aangiften later door middel van een 
suppletieaangifte te corrigeren. Dit is echter nooit gedaan. 
Het ging hier overigens om een bedrag van > € 300.000.

BTW TERUGGAAF WEGENS ONINBARE VORDERINGEN:

GEVANGENISSTRAF BIJ 
ONJUISTE BTW-AANGIFTE:

Het Hof heeft de bestuurder in dit geval veroordeeld voor het 
opzettelijk onjuist doen van btw-aangifte met als gevolg dat te 
weinig belasting wordt geheven. Hiervoor krijgt de bestuurder een 
gevangenisstraf opgelegd van 18 maanden, waarvan 6 maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Btw is een zeer fraudegevoelige belasting. De belastingplichtige 
int de gelden en dient zelf aan te geven hoeveel er is geïnd en 
vervolgens, na aftrek van de betaalde btw, deze bedragen af te 
dragen aan de Belastingdienst. Zoals ook uit deze zaak blijkt, 
kan makkelijk worden gefraudeerd door onjuiste btw-aangiften 
te doen. Er kan bij een onjuiste aangifte een boete of een 
strafrechtelijke sanctie (bij bedragen vanaf € 100.000) worden 
opgelegd.

Bijvoorbeeld bij:
- het niet melden bij het constateren van een fout in een reeds 
 ingediende btw-aangifte;
- het te laat betalen van de verschuldigde belasting (bijvoorbeeld  
  als gevolg van het doen van een
  onjuiste btw-aangifte);
- het niet tijdig doen van btw-aangifte.

De sanctie kan worden opgelegd aan de belastingplichtige maar 
ook aan de bestuurder/directeur en/of aan de belastingadviseur 
of accountant die betrokken is bij de btw-aangifte. Het indienen 
van een onjuiste (te lage) aangifte wordt als een zeer kwalijke 
zaak gezien, met alle risico’s van dien. Overigens kunnen kleine 
correcties (< € 1.000) in de eerstvolgende aangifte worden 
verwerkt.

Er is uiteraard ook een tegenhanger. Bent uzelf de oninbare 
debiteur en hebt u de in rekening gebrachte btw in het verleden 
afgetrokken, dan moet u deze nu weer aan de belastingdienst 
afdragen. Deze btw vermindert de voorheffing in het 
aangiftetijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan. Betaalt u later 
alsnog de factuur (of een gedeelte), dan dient u de btw weer terug 
te vragen.


