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BTW en creditfactuur

Wanneer een onjuiste verkoopfactuur is uitgereikt wordt dit vaak hersteld door een
creditfactuur uit te reiken. Let op dat het uitreiken van een creditfactuur niet altijd
voldoende is om de originele factuur te herstellen.
Corrigeren factuur met te hoog BTW-bedrag
De situatie kan zich voor doen dat BV A een factuur aan BV B uitreikt waarbij een te hoog
BTW-bedrag op de factuur is vermeld, omdat bijvoorbeeld een onjuist en te hoog BTWtarief is toegepast, een BTW-vrijstelling van toepassing was of omdat de BTW naar de
afnemer had moeten worden verlegd. BV A is verplicht om de BTW aan te geven en af te
dragen bij de Belastingdienst, ook al is een te hoog BTW-bedrag berekend en op de
factuur vermeld. BV A wil het BTW-bedrag dat te hoog is vastgesteld terugvorderen van de
Belastingdienst. In dat geval is het uitreiken van een creditnota met daarop een negatief
BTW-bedrag niet voldoende om de BTW terug te kunnen ontvangen, zo blijkt uit een
recente uitspraak van het Hof. De reden hiervan is dat BV B de BTW mogelijk in aftrek
heeft gebracht en de Belastingdienst in dat geval een dubbele teruggaaf doet; namelijk
een teruggaaf aan BV A en de teruggave van voorbelasting aan BV B.
Voorwaarden corrigeren factuur met te hoog BTW-bedrag
Onder de volgende voorwaarden kan ten onrechte gefactureerde BTW worden herzien.

Te nemen stappen indien de BTW in de BTW-aangifte is aangegeven:
1. Er moet een correctie plaatsvinden van de factuur
De leverancier kan deze corrigeren door de factuur in zijn geheel te crediteren en
een nieuwe factuur uit te reiken, of aan de afnemer een creditfactuur uit te reiken
met een daarop een negatief BTW-bedrag, zodat beide facturen samen een juiste
factuur vormen. Let op dat een creditfactuur moet verwijzen naar de originele
factuur door het factuurnummer te noemen.
2. Uitschakelen van het gevaar voor verlies van belastinginkomsten De leverancier
moet aantonen dat de afnemer de ten onrechte gefactureerde BTW niet in aftrek
brengt. Als de afnemer de BTW inmiddels in aftrek heeft gebracht dan moet de
leverancier aantonen dat de afnemer deze BTW aangeeft en afdraagt. Dit kan
bijvoorbeeld door de afnemer een verklaring op de factuur te laten tekenen waarin
hij verklaart dat hij de onjuist in rekening gebrachte BTW niet in aftrek brengt of als
de BTW al in aftrek is gebracht dat hij de BTW aangeeft bij de Belastingdienst.

3. Termijn van de herziening
Is de BTW die ten onrechte is berekend in een eerder tijdvak afgedragen dan moet
per brief om een teruggave worden verzocht. De brief wordt als bezwaarschrift
aangemerkt.
Het verzoek om teruggave moet binnen vijf jaar na het jaar waarin te veel BTW op de
factuur is vermeld worden ingediend.

Te nemen stappen indien de BTW nog niet is aangegeven:
De zoals hierboven beschreven stap 1 en 2 moeten worden genomen. De BTW wordt
vervolgens niet in de BTW-aangifte aangegeven.
Vereisten creditfactuur
Duidelijk moet zijn dat het een creditfactuur betreft, door dit op te nemen op het document.
Een creditfactuur moet verwijzen naar de oorspronkelijke factuur met factuurnummer.
Wanneer de creditfactuur een BTW-bedrag corrigeert dan zal de creditfactuur een negatief
BTW-bedrag vermelden. Voor het overige moet de creditfactuur aan de gebruikelijke
factuurvereisten voldoen, zoals opgenomen in het schema factuurvereisten.

Conclusie
Let op dat wanneer te veel BTW in rekening is gebracht op een verkoopfactuur dit niet met
enkele uitreiking van een creditfactuur wordt hersteld. Van belang is dat de afnemer de
BTW niet in aftrek brengt en dat de leverancier dit aan kan tonen. Is het tijdvak waarin de
BTW ten onrechte is berekend verlopen en de BTW-aangifte ingediend, dan moet de BTW
die eerder ten onrechte in rekening is gebracht per brief worden teruggevraagd. Doe dit
binnen vijf jaar na het jaar waarin de BTW ten onrechte is berekend.
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