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Geachte heer, mevrouw,
Hierdoor vraag ik in het onderhavige faillissement uw aandacht voor het volgende.
Wat betreft de vooruitzichten in het onderhavige faillissement bericht ik u volledigheidshalve nogmaals dat het boedelactief ontoereikend is om aan de opkomende (concurrente) crediteuren een
uitkering te doen. In zoverre kunt u dit schrijven aanwenden ter ondersteuning van uw verzoek
c.q. aangifte bij de Fiscus om de indertijd afgedragen omzetbelasting te restitueren dan wel u toe
te staan om deze te verrekenen. In dit verband wijs ik u graag nog op het volgende dat voor u van
belang kan zijn indien u de BTW naar aanleiding van mijn eerdere mededeling(en) over deze
vooruitzichten nog niet mocht hebben teruggevraagd.
Per 1 januari 2018 zijn de regels van de belastingdienst ten aanzien van het terugvragen van de
BTW over onbetaalde facturen gewijzigd (zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/-berichten/nieuws/btw-terugvragen-bij-oninbare-vorderingen-vanaf-2018).
Facturen/vorderingen die tot op heden nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum
vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 van rechtswege als oninbaar aangemerkt. De
BTW over deze oninbare vorderingen moet teruggevraagd worden in het 1e BTW-aangifte van
2018.
U doet er derhalve goed aan om het verzoek tot BTW-teruggave over de onbetaalde facturen in
het eerste aangiftetijdvak van 2018 te doen. Indien u de BTW in een latere aangifteperiode terugvraagt, loopt u namelijk het risico dat de belastingdienst deze teruggaaf om die reden weigert.
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de achterzijde zijn van toepassing op alle werkzaamheden.

Gelet op het (grote) aantal crediteuren dat bij dit faillissement betrokken is, is het niet doenlijk om
tussentijds individuele vragen over de stand van zaken in het faillissement te beantwoorden.
Daarvoor verwijs ik u graag naar de actuele informatie op de website van ons kantoor (www.dommerholt.nl/faillissementen).
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

G.J. Koers,
Curator

