Btw-teruggaves in uw
administratie en de ob-aangifte
Uw klant heeft de goederen die hij/zij bij u heeft gekocht uitgevoerd en vraagt de btw
terug via vatfree.com. U ontvangt van ons een factuur om het bedrag terug te betalen.

Administratie
Crediteer de originele verkoop van uw klant en boek deze opnieuw in als een verkoop buiten
de EU (0% btw). Bewaar onze factuur en de bewijsstukken in uw administratie gedurende
de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van 7 jaar. De bewijsstukken zijn terug te vinden in
uw online factuuroverzicht.

OB-aangifte
De te nemen stappen voor uw OB-aangifte hangen af van het tijdvak waarin u het
btw-teruggave verzoek ontvangt ten opzichte van wanneer de aankoop is gedaan. Het kan
zijn dat u een verzoek ontvangt voor een aankoop waarvan de aangifte nog niet is
ingediend. Het kan ook voorkomen dat u een verzoek ontvangt nadat u de btw al hebt
afgedragen.
1.

U ontvangt een verzoek voordat uw aangifte is ingediend
U doet aangifte van de verkoop bij rubriek 3a (leveringen naar landen buiten de EU)
van uw aangifte. U draagt dan geen btw af aan de belastingdienst en betaalt onze
factuur om de btw terug te betalen aan uw klant.

2. U ontvangt een verzoek nadat uw aangifte is ingediend

Als u de btw al hebt afgedragen dient u tijdens uw eerstvolgende ob-aangifte een
correctie in. Als u hoge btw bedragen terug moet betalen moet u de correctie
indienen via een suppletie formulier.
a. Correctie btw bedragen van € 1.000 of minder?
Dan kunt u het saldo verrekenen via uw eerstvolgende aangifte. U trekt de
omzet en de btw af van uw aangifte in vak 1a. Het nieuwe bedrag (verkoop
met 0% btw) vult u vervolgens in bij vak 3a (leveringen naar landen buiten
de EU).
b. Correctie btw bedragen van € 1.000 of meer?
Het gebruik van een suppletieformulier is verplicht bij een correctie op uw
aangifte van meer dan € 1.000. U vind dit formulier via 'Inloggen voor
ondernemers' bij de belastingdienst. Dient u een suppletieformulier in? Dan
krijgt u een teruggaafbeschikking.

Aanvullende documentatie:
●
●
●

Belastingdienst: Ik heb te veel of te weinig btw ingevuld - hoe wijzig ik mijn aangifte?
Belastingdienst: toelichting bij de suppletie omzetbelasting
Belastingdienst: btw-aangifte corrigeren

