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De ondernemer die BTW uit een andere lidstaat van de Europese Unie wil terugvragen,
moet hiervoor een teruggaafverzoek indienen via de portaalsite van de Nederlandse
Belastingdienst. De omslachtige procedure om die BTW in de desbetreffende EU-lidstaat
terug te vragen, is per 1 januari 2010 vervallen. Het omschakelen naar deze nieuwe
systematiek is niet in alle EU-lidstaten even soepel verlopen. Daarom is de termijn voor
het terugvragen van de BTW over 2009 verlengd: de deadline was 30 september 2010, de
termijn is verlengd tot 31 maart 2011.

Per 1 januari 2010 zijn de spelregels voor het terugvragen van BTW uit een ander EU-lidstaat sterk
vereenvoudigd. De ondernemer die werkzaamheden verricht in een of meer andere EU-lidstaten
waarbij hem BTW in rekening is gebracht door lokale ondernemers, kan die BTW terugvragen – via
de portaalsite – bij de Belastingdienst in het land van vestiging. De ondernemer hoeft niet langer
zo’n teruggaafverzoek (op papier) in te dienen in alle lidstaten waar hij BTW heeft betaald. Naast
een vergaande vereenvoudiging biedt dit elektronische systeem ondernemers ook meer
rechtszekerheid. De nieuwe regeling kent strikte termijnen voor de BTW-teruggave: een lidstaat
moet binnen vier maanden op het verzoek beslissen, en na accordering, de BTW binnen 10
werkdagen terugbetalen. Wordt die termijn overschreden, dan is rente verschuldigd.

De EU-richtlijn bepaalt dat ondernemers het teruggaafverzoek binnen 9 maanden na afloop van het
jaar moeten indienen. Het verzoek over 2009 moest uiterlijk op 30 september 2010 zijn ingediend.
Die termijn is verlengd, omdat gebleken is dat enkele lidstaten hun portaalsites pas in de loop van
dit jaar hebben geopend. Dat is ten koste gegaan van de termijn om een teruggaafverzoek te
kunnen indienen. De termijn voor indiening van een teruggaafverzoek over 2009 is verlengd tot 31
maart 2011. 
Voor meer informatie: Btw terugvragen uit andere EU-landen

Commentaar
De termijnverlenging is een goede zaak. Ondernemers die de BTW alsnog willen terugvragen,
moeten dat snel oppakken. Het verkrijgen van de vereiste inloggegevens – om het verzoek te
kunnen indienen op de portaalsite van de Belastingdienst – vergt zeker vier tot vijf weken. En hoe
eerder u uw geld terug heeft, des te beter het is.
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