
Correctie Omzetbelasting 2021 

Geachte relatie, 

Het is voor een ondernemer aan te raden om vóór 1 april 2022 de omzet op de 
ingediende aangiften omzetbelasting 2021 te vergelijken met de definitieve 
omzetgegevens over 2021. Is er te weinig omzetbelasting afgedragen? Dan moet de 
ondernemer een correctie doen op de ingediende aangiften. Is het bedrag aan te weinig 
afgedragen btw € 1.000 of minder? Dan kan de correctie in de eerstvolgende aangifte 
plaatsvinden. Moet de ondernemer per saldo meer dan € 1.000 btw bijbetalen over 
2021? 
Dan moet hij suppletie indienen. Als de ondernemer zijn suppletie vóór 1 april 2022 
indient, dan hoeft hij geen belastingrente te betalen. Bij het indienen van de suppletie na 
1 april 2022 is dat wel het geval. De Belastingrente bedraagt dan in 2022 4% en wordt 
berekend vanaf 1 januari 2022. 

Boete 
In principe legt de Belastingdienst een verzuimboete op, ook als de suppletieaangifte 
vóór 1 april 2021 is ingediend. De verzuimboete is maximaal € 5.514. De ondernemer 
hoeft echter geen boete te betalen in het geval dat: 

• het bedrag van de op suppletie over 2021 te betalen bedrag € 20.000 of 
minder is, of

• het bedrag van de op suppletie over 2021 te betalen bedrag minder dan 
10% van de reeds over 2021 per saldo afgedragen btw is

Mocht u  naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben,  neem dan contact 
met ons op via nummer 070- 4162999. Wij geven u graag advies op maat. 

Met vriendelijke groet,  

Nuijten Accountants B.V.            Bron: SRA 
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