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VIJF BTW TIPS VOOR HET BEGIN VAN 2020 

In de onderstaande nieuwsbrief geven wij u graag vijf btw tips 
voor het begin van het nieuwe jaar 2020.  

 

TIP 1. LET BIJ HET INDIENEN VAN UW LAATSTE BTW-
AANGIFTE OVER HET TIJDVAK 2019 ONDER ANDERE OP 
HET VOLGENDE:  

De BUA-correctie  
Heeft u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of 
voorzieningen voor uw personeel in 2019, dan kunt u de btw die u 
hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het 
gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). 
Als u in 2019 btw op kosten voor relatiegeschenken of 
personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de laatste 
btw-aangifte over 2019 nagaan of u één of meer personeelsleden 
of relaties hiermee voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) heeft 
bevoordeeld. Heeft u personeelsleden of relaties voor meer dan 
EUR 227 (exclusief btw) bevoordeeld, dan moet u in de btw-
aangifte over het laatste tijdvak van 2019 de afgetrokken btw 
corrigeren en alsnog voldoen.  
 
Correctie privégebruik auto 2019  
Heeft u een personenauto of een bestelauto tot uw 
bedrijfsvermogen gerekend en wordt deze auto door u of uw 
personeel ook privé gebruikt. U kunt dan de btw op de aanschaf, 
onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt 
gebruikt voor btw-belaste omzet. Omdat de auto ook privé wordt 
gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Deze 
correctie moet worden toegepast in uw laatste btw-aangifte van 
2019. Voor het bepalen van het privégebruik moet een 
kilometeradministratie worden bijgehouden. U kunt er ook voor 
kiezen om het privégebruik bij te houden via de forfaitaire 
regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief 
btw en BPM).  
 

TIP 2. CONTROLEER UW INGEDIENDE BTW-AANGIFTEN 
OVER 2019 

Heeft u al een controle gedaan van al uw ingediende btw-aangiften 
in 2019. Zo niet, controleer dan zo spoedig mogelijk of uw 
ingediende btw-aangiften over 2019 allemaal correct zijn. Blijkt uit 
uw controles dat over 2019 te weinig btw is aangegeven of dat juist 
te veel is afgedragen, dan kunt u dit vóór 1 april 2020 nog 
corrigeren met een zogenoemde suppletieaangifte. U betaalt dan 
over het bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente. Wel 
kunt u over het verschuldigde bedrag een verzuimboete krijgen. U 
hoeft slechts een suppletieaangifte te doen bij een totale correctie 
van meer dan EUR 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw 
eerstvolgende btw-aangifte. Daarnaast kunt u correcties maken 
tot 5 jaar terug.  

 

 

 

TIP 3. LET OP DAT DE ZOGENOEMDE VIER BTW 'QUICK 
FIXES' PER 1 JANUARI 2020 IN WERKING ZIJN GETREDEN. 
HET GAAT OM DE VOLGENDE WIJZIGINGEN: 

1. Btw-nummer bij toepassing van het btw-nultarief  
Bij grensoverschrijdende intracommunautaire leveringen mag 
onder voorwaarden het btw-nultarief worden toegepast. Als 
aanvullende voorwaarde geldt hierbij vanaf 1 januari 2020 dat de 
afnemer een geldig btw-nummer heeft. Als een leverancier niet 
beschikt over een geldig btw-nummer van de afnemer kan per 1 
januari 2020 het btw-nultarief niet langer worden toegepast. 
Daarnaast dient de ondernemer als voorwaarde voor toepassing 
van het btw-nultarief verplicht een ICP-opgaaf in te dienen.  

 
2. Bewijsregels voor grensoverschrijdende leveringen  
Om het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen toe te 
passen moet er daarnaast voldoende bewijs worden geleverd dat 
de goederen naar een andere lidstaat zijn verzonden. Er is sprake 
van voldoende bewijs wanneer een leverancier beschikt over twee 
niet tegenstrijdige bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld een CRM-
vrachtbrief en bankafschrift van de betaling van het vervoer). 

 
3. Vereenvoudiging regeling inzake voorraad op afroep  
Bij voorraad op afroep brengt een leverancier zijn goederen over 
naar een opslag van een bekende afnemer in een andere EU-
lidstaat. De goederen blijven hierbij in eigendom van de 
leverancier totdat de afnemer deze uit de voorraad haalt. Per 1 
januari 2020 is voor de leverancier bij de overbrenging in beginsel 
niet langer sprake van een fictieve intracommunautaire levering 
en verwerving in de EU-lidstaat van vertrek en 
aankomst. Hierdoor hoeft de leverancier zich niet in de lidstaat 
van aankomst te registreren. Pas op het moment dat de afnemer 
de goederen daadwerkelijk afneemt is sprake van een 
intracommunautaire levering bij de leverancier en een 
intracommunautaire verwerving bij de afnemer. Voorgaande dient 
nog wel apart te worden vastgelegd in de bedrijfsadministratie en 
dit moet ook worden verantwoord in de ICP-opgaaf.  
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4. De regels voor opeenvolgende grensoverschrijdende leveringen 
binnen de EU 
Deze regeling ziet op de zogenoemde ketentransacties. Bij een 
ketentransactie gaat het om de levering van goederen tussen drie 
of meer btw-ondernemers in verschillende EU-lidstaten, waarbij 
maar één keer sprake is van een intracommunautaire levering. De 
regeling bepaalt aan welke van de opvolgende leveringen in de 
keten het intracommunautair vervoer of de verzending moet 
worden toegeschreven. Alleen die levering wordt dan aangemerkt 
als de intracommunautaire levering. De overige leveringen binnen 
de keten worden aangemerkt als een binnenlandse levering 

 

TIP 4. LET OP DAT DE KLEINE ONDERNEMINGSREGELING 
(KOR) PER 1 JANUARI 2020 IS GEWIJZIGD  

In de nieuwe regeling kunt u kiezen voor een btw-vrijstelling 
wanneer u niet meer dan EUR 20.000 omzet in een kalenderjaar 
heeft. Als gevolg hoeft u dan geen btw meer te berekenen aan uw 
klanten. Echter, heeft u dan ook geen recht meer op aftrek van 
btw. Wanneer u gebruik wil maken van de KOR moet uw 
aanmelding uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw 
aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u 
bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 
uiterlijk 3 maart 2020 binnen zijn. 
 

TIP 5. GA NA OF U OVER 2019 NOG ONBETAALDE 
FACTUREN HEEFT WAAROP U WEL BTW HEEFT 
AFGEDRAGEN  

Vanaf 1 januari 2017 heeft u als crediteur uiterlijk één jaar na het 
opeisbaar worden van een vordering recht op btw teruggaaf. Heeft 
u dus voor 1 januari 2019 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet 
betaald, dan kunt u in de eerste btw-aangifte van 2020 de 
afgedragen btw op deze facturen terugkrijgen. Let op dat als de 
oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, u de 
eerder op de btw-aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw 
op btw-aangifte moet voldoen.  
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