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Met deze brief wil ik u informeren over twee zaken die voor u als curator 

van belang zijn. 

 

1. De regels die gelden voor de termijn voor (ambtshalve) 

teruggave 

Bij sommige curatoren bestaat onduidelijkheid over de periode 

waarbinnen de Belastingdienst (ambtshalve) teruggave BTW kan verlenen 

en wordt buiten die termijn BTW teruggevraagd. Informatie daarover is 

sinds mei 2015 opgenomen in de Instructie Invordering en 

Belastingdeurwaarders (54.16.9). Deze instructie is op 

www.belastingdienst.nl beschikbaar.  

  

Uitgangspunt is dat óók binnen faillissement aan de ene kant de 

naheffingstermijn van vijf jaar en aan de andere kant de termijn van 

ambtshalve teruggave van vijf jaar geldt. De naheffingstermijn is 

geregeld in artikel 20 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De 

mogelijkheid van ambtshalve teruggave is gebaseerd op artikel 65 AWR 

en nader uitgewerkt in paragraaf 23 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht 

(BFB). Buiten de vijfjaarstermijn verleent de Belastingdienst geen 

ambtshalve teruggaven. Alleen in de situatie dat u als curator 

aannemelijk maakt dat de problematiek in het faillissement dermate 

complex is dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevraagd voor het 

verstrijken van de vijfjaarstermijn met een aangifte/het verzoek om 

teruggave te komen, kan de volgende procedure gevolgd worden:  

  

Voor het verstrijken van de vijfjaarstermijn (ex artikel 20 AWR en 

paragraaf 23 BFB) sluiten curator en inspecteur een 

vaststellingsovereenkomst (VSO). In die VSO wordt een formeel verzoek 

om teruggave gedaan met de afspraak dat deze nader gemotiveerd wordt 

ten laatste bij de financiële afwikkeling van het faillissement (bij het 

financieel eindverslag). Ook doet de curator in de VSO afstand van zijn 

recht zich te beroepen op het verstrijken van de naheffingstermijn.  

  

Let op: Ook in de situaties dat een VSO wordt gesloten, blijft de 

bewaarplicht van kracht (zorg er dus voor dat de administratie goed 

http://www.belastingdienst.nl/


bewaard blijft, zodat de inspecteur de juistheid van de aangifte/ verzoek 

om teruggave altijd kan beoordelen). 

  

Indien u niet op de hoogte was van deze regels en op dit moment curator 

bent in een faillissement waarin de vijfjaarstermijn is verstreken of dreigt 

te verstrijken, neemt u dan binnen een maand na dagtekening van deze 

brief contact op met de Belastingdienst. Wij zullen dan aan de hand van 

concrete feiten en omstandigheden beoordelen of er mogelijk sprake is 

van een bijzondere situatie (onderdeel 23 lid 15 BFB) die een ambtshalve 

teruggave rechtvaardigt.  

 

 

2. De wijzigingen in artikel 29 Wet op de Omzetbelasting 1968 

voor wat betreft de mogelijkheid o.g.v. het eerste lid van dat 

artikel BTW terug te vragen. 

  

Het tweede lid van artikel 29 Wet OB bepaalt dat het recht op teruggave 

ontstaat op het tijdstip dat de 'annulering, verbreking, ontbinding of 

geheel of gedeeltelijke niet-betaling of de prijsvermindering komen vast 

te staan, met dien verstande dat in geval van gehele of gedeeltelijke niet-

betaling van de in rekening gebrachte vergoeding het recht op teruggave 

geacht wordt te zijn ontstaan uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de  

vergoeding opeisbaar is geworden’.  Het vierde lid van artikel 29 maakt 

het mogelijk dat de teruggave niet meer afzonderlijk hoeft te worden 

gevraagd, maar in mindering kan worden gebracht in de aangifte voor 

het tijdvak waarin het recht op teruggave is ontstaan. Dat houdt in 

dat als de teruggave niet in het juiste tijdvak is verwerkt, deze niet in een 

andere aangifte kan worden opgenomen. Dat geldt zowel voor de situatie 

dat u constateert dat de failliet de teruggave eerder had moeten 

verwerken, als voor de situatie dat het recht op teruggave ontstaat 

tijdens faillissement. Indien de teruggave niet in de aangifte over het 

juiste tijdvak is verwerkt, kan de  teruggave nog wel gevraagd worden, 

maar dan moet deze worden ingediend als bezwaar tegen de 

aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggave is ontstaan. Dit 

uiteraard binnen de bezwaartermijn, dan wel binnen de termijn voor het 

indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering.  

 

 

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Mw. Mr. Marijke C.J. Kop 

 


