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Bonnen/facturen betalen via de kas - meestal geen btw terug te vragen 

 
• Zoals u weet kan u alleen de btw terugkrijgen op bonnen/facturen welke voldoen aan de 

factuureisen. 
• Voldoet een bon/factuur aan de factuureisen en u betaalt per kas, dan is de btw terug te 

vorderen. 
• Betaalt u per kas en de bon voldoet niet aan de factuureisen, dan is de btw niet te vorderen. 
 
Oplossing 
 
• De beste oplossing is daar te kopen waar u weet dat u altijd een bon/factuur krijgt, die aan de 

factuureisen voldoet. 
• We weten allemaal dat dat niet altijd mogelijk is. 
• Voor benzinebonnen bestaat een uitzondering. U kunt de btw vorderen, maar alleen als u dit 

betaalt via de pin. 
• Betaald u via de kas, dan is de btw niet te vorderen. 
 
Wijziging per 01-01-2013 
 
• Per 01-01-2013 wordt de vereenvoudigde factuur geïntroduceerd. 
• Als u iets koopt voor een bedrag minder dan € 100,00, dan kan de leverancier/winkelier volstaan 

met uitreiking van een vereenvoudigde factuur. 
• U heeft dan bij de klantenbalie géén btw-bon op naam meer te vragen en toch kunt u de btw 

terugvorderen. 
 
Bij diverse bedrijven kunt een bon op naam krijgen, maar deze dient u dan te halen bij de 
klantenbalie. U vraagt dan om een btw-bon op naam. 
 
Voorbeelden 
- Ikea 
- Bouwmarkten (Praxis/Gamma/Karwei e.d.) 
 
Bij veel andere bedrijven (winkels voor particuliere verkoop) kunt een factuur op 
naam krijgen. Vraag ernaar voordat u afrekent. 
 
Voorbeelden 
- Apple Store 
- Mediamarkt 
- Mycom 
 
De beste oplossing is daar te kopen waar u weet dat u altijd een bon/factuur krijgt, die aan de 
factuureisen voldoet. 
 
De beste oplossing is daar te kopen waar u weet dat u altijd een bon/factuur krijgt, die aan de 
factuureisen voldoet. 
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Betaal alles via de pin en niet contant 
 
Wij adviseren u dan ook om zoveel mogelijk via de pin te betalen. Het geeft geen volledige 
rechtszekerheid over de gevorderde btw, maar u kunt wel aantonen dat de uitgaaf 
rechtstreeks verband houdt met uw bedrijfsvoering. 
 
Daarmee neemt u het standpunt in dat u de btw wilt terugvorderen omdat dat het een 
zakelijke uitgaaf is. Anders had u de uitgaaf wel betaald via de privé bankrekening. 
 
 
Vermenging privé en zakelijke uitgaven via de zakelijke bankrekening 
 
Vanwege bovenstaande verzoeken wij u dringend uw privé uitgaven altijd te 
betalen via uw privé bankrekening. 
 
Het is in uw voordeel! 
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