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KB 21.02.2022, KB 23.03.2022 en KB 27.06.2022, W. 21.12.2022

Elektriciteit – Verlaagd tarief

3

Art. 1bis Koninklijk Besluit nr. 20
§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 30 september 2022 31 december 2022 

31 maart 2023 onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct., de levering van elektriciteit in het kader van het 
contract waarvoor, met het oog op de afsluiting ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen 

ondernemingsnummer is meegedeeld.
§ 2. Het toe te passen btw-tarief voor de tot uiterlijk 31 maart 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten is 

het tarief dat van kracht is vóór de tariefwijziging op 1 maart 2022, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking 
hebben op een levering van elektriciteit vanaf 1 maart 2022.

Het toe te passen btw-tarief voor de vanaf 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 30 september 2022 31 december 2022
31 maart 2023 gefactureerde of aangerekende voorschotten is het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de 
facturering of aanrekening van deze voorschotten, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een 

levering van elektriciteit vanaf 1 juli 2022 1 oktober 2022 1 januari 2023 1 april 2023.
Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en 

eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 maart 2022 dan wel op de periode die aanvangt vóór en eindigt na het 
tijdstip van de tariefwijziging op 1 juli 2022 1 oktober 2022 1 januari 2023 1 april 2023, wordt de maatstaf van heffing 

met betrekking tot het volledige daadwerkelijke verbruik tijdens die periode per onderscheiden btw-tarief omgeslagen
en dit rekening houdend met dat verbruik vóór en na het tijdstip van de betrokken tariefwijziging.

De berekening van het verbruik met het oog op de in het derde lid bedoelde omslag per btw-tarief, wordt, indien de 
gegevens omtrent het daadwerkelijke verbruik niet beschikbaar zijn vóór de opmaak van de eindafrekening door de 

leverancier, uitgevoerd aan de hand van het in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofiel dat per kwartier van 
een volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van afnemers-natuurlijke personen.

KB 23.03.2022 
Gas en warmte – Verlaagd tarief

4

Art. 1bis/1 Koninklijk Besluit nr. 20
§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 onderworpen aan het verlaagd 
tarief van zes pct., de levering van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van het contract waarvoor, 

met het oog op de afsluiting ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen ondernemingsnummer is meegedeeld.
§ 2. Het toe te passen btw-tarief voor de tot uiterlijk 30 april 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten mag 

het tarief zijn dat van kracht is vóór de tariefwijziging op 1 april 2022, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking 
hebben op een levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 april 2022.

Het toe te passen btw-tarief voor de vanaf 1 mei 2022 tot en met 30 september 2022 gefactureerde of aangerekende 
voorschotten is het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering of aanrekening van deze voorschotten, zelfs 
als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 

oktober 2022.
Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en 
eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 april 2022 dan wel op de periode die aanvangt vóór en eindigt na het 

tijdstip van de tariefwijziging op 1 oktober 2022, wordt de maatstaf van heffing met betrekking tot het volledige 
daadwerkelijke verbruik tijdens die periode per onderscheiden btw-tarief omgeslagen en dit rekening houdend met 

dat verbruik vóór en na het tijdstip van de betrokken tariefwijziging.
De berekening van het verbruik met het oog op de in het derde lid bedoelde omslag per btw-tarief, wordt, indien de 
gegevens omtrent het daadwerkelijke verbruik niet beschikbaar zijn vóór de opmaak van de eindafrekening door de 

leverancier, uitgevoerd aan de hand van het in de aardgasmarkt vastgelegde verbruiksprofiel dat per uur van een 
volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van afnemers-natuurlijke personen.
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/02/21/2022040344/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/23/2022020620/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022015061/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/12/21/2022043130/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/23/2022020620/staatsblad
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KB 27.06.2022 en W. 21.12.2022
Gas en warmte – Verlaagd tarief
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Art. 1bis/1 Koninklijk Besluit nr. 20
§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt vanaf 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 31 maart 2023onderworpen 

aan het verlaagd tarief van 6 pct., de levering van aardgas en van warmte via warmtenetten.
§ 2. Het toe te passen btw-tarief voor de tot uiterlijk 31 augustus 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten 

mag het tarief zijn dat van kracht is vóór de tariefwijziging op 1 augustus 2022, zelfs als die geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben op een levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 augustus 2022.

Het toe te passen btw-tarief voor de vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 31 maart 2023
gefactureerde of aangerekende voorschotten is het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering of 

aanrekening van deze voorschotten, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van aardgas 
of van warmte via warmtenetten vanaf 1 januari 2023 1 april 2023.

Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en 
eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 april 2022 of 1 augustus 2022 dan wel op de periode die aanvangt vóór 

en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 januari 2023 1 april 2023, wordt de maatstaf van heffing met 
betrekking tot het volledige daadwerkelijke verbruik tijdens die periode per onderscheiden btw-tarief omgeslagen en 

dit rekening houdend met dat verbruik vóór en na het tijdstip van de betrokken tariefwijziging.
De berekening van het verbruik met het oog op de in het derde lid bedoelde omslag per btw-tarief, wordt, indien de 
gegevens omtrent het daadwerkelijke verbruik niet beschikbaar zijn vóór de opmaak van de eindafrekening door de 

leverancier, uitgevoerd aan de hand van het in de aardgasmarkt vastgelegde verbruiksprofiel dat per uur van een 
volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft van een bepaald type van afnemers.

Circulaire 2023/C/9 d.d. 13.01.2023
Warmte via collectieve verwarming (gas)

• “Rekening houdend met de ratio legis van artikel 1bis/1, voormeld, 
en met het feit dat vanuit het oogpunt van de individuele bewoners 
(eigenaars/huurders) geen verschil wordt ervaren met de levering 
van aardgas zelf, die individueel door de energieleverancier of door 
tussenkomst van de eigenaar van de installatie (vereniging van 
mede-eigenaars, in principe via tussenkomst van de syndicus) aan 
hen zou worden gefactureerd, heeft de Minister beslist (1) dat de 
terbeschikkingstelling van warmte door een energieleverancier 
middels een gasgestookte collectieve verwarmingsinstallatie, in 
bovengenoemde omstandigheden, het verlaagde btw-tarief van 6 % 
kan genieten en dit vanaf 01.08.2022 tot het tijdstip waarop de 
huidige tijdelijke maatregel inzake de levering van aardgas afloopt.”
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022015061/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/12/21/2022043130/staatsblad
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/92f39086-5af8-48b2-b3e6-eb95683a1781
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In de krant
Energie – Verlaagd tarief
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Wetsontwerp 55K3151 fiscaliteit energiefactuur
Energie – Verlaagd tarief

• Prijsfluctuaties zullen worden ondervangen door bijzondere regeling 
inzake accijnzen

• Btw-tarief van 6% wordt permanent
• Aanpassingen

• Voor aardgas wordt expliciet verwezen naar verwarmingsbrandstof vanaf 1 
april 2023 (“onder vorige tijdelijke maatregelen was dit ook al het geval”)
• CNG en LNG als motorbrandstof uitgesloten

• Niet-zakelijk gebruik vereist vanaf 1 juli 2023 voor gas en elektriciteit (zelfde 
criterium als inzake accijnzen)
• Overheden gelden als niet-zakelijke gebruikers

• Communicatie ondernemingsnummer niet langer criterium

• Geen wijziging voor warmte via warmtenetten (ondernemingsnummer)

• Overgangsregeling van 3 maanden tussen 01.04.2023 en 30.06.2023

8
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3151
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Wetsontwerp 55K3151 fiscaliteit energiefactuur
Energie – Verlaagd tarief

• Verlaagd tarief kan niet worden toegepast bij doorrekeningen
• Bijvoorbeeld: doorrekening elektriciteit laadpaal aan derde

• “Inzake accijnzen wordt in dit geval enkel de levering door de 
distributeur aan de eerste klant belast in hoofde van de distributeur”

• Hier kan niet worden gesproken van een contract van “niet-zakelijk 
gebruik”

• Levering verleent de afnemer niet de hoedanigheid van distributeur, 
maar wel van verbruiker (inzake accijnzen)

• Bijvoorbeeld: doorrekening energie in kader van onroerende verhuur

• Accijnzen verschuldigd op levering door energieleverancier

• Verlaagd tarief wel van toepassing bij levering aan VME
• Mits aantonen overwegend niet-zakelijk gebruik (eindverbruikers)

9

Wetsontwerp 55K3151 fiscaliteit energiefactuur
Energie – Verlaagd tarief

10

Tot 31.03.2023 01.04.2023 tot 30.06.2023 Vanaf 01.07.2023

Elektriciteit Geen KBO-nummer 
gecommuniceerd

Geen KBO-nummer 
gecommuniceerd

“Niet-zakelijk gebruik”

Gas Aardgas gebruikt als 
verwarmingsbrandstof

• Aardgas gebruikt als 
verwarmingsbrandstof

• “Niet-zakelijk gebruik”

Warmte Geen KBO-nummer 
gecommuniceerd
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3151
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3151
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Faillissement Vlaamse 
Energieleverancier
Vraag nr. 55032761C d.d. 25.01.2023 (Verduyckt)

Vraag nr. 55032761C d.d. 25.01.2023 (Verduyckt)
Faillissement Vlaamse Energieleverancier

• Faillissement Vlaamse Energieleverancier (vonnis 07.12.2021) – tot die 
datum eindfacturen verstuurd

• Sommige particuliere klanten hebben een te hoog bedrag aan 
voorschotten betaald

• “De teruggave van btw wordt steeds verleend aan diegene die de btw 
aan de Staat heeft betaald. In dit geval is dat dus de Vlaamse 
Energieleverancier, die vertegenwoordigd is door de curatoren.

• De getroffen klanten zullen hopelijk via een aangifte van schuldvordering 
van de curatoren een gedeeltelijke of volledige terugbetaling kunnen 
verkrijgen van het te hoog betaalde aandeel van de voorschotten en de 
daarin begrepen btw.

• Er is op dit moment geen enkele bepaling in de btw-regelgeving die 
toelaat om in een dergelijk geval de btw begrepen in de te veel betaalde 
voorschotten rechtstreeks aan die klanten te laten terugbetalen door de 
Staat.”
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Gemeubeld logies
Circulaire 2022/C/119 d.d. 21.12.2022

Circulaire 2022/C/119 d.d. 21.12.2022
Gemeubeld logies

• Circulaire is (alweer) bijzonder lang maar bevat weinig nieuws 
tov eerdere FAQ’s en memorie van toelichting

• Een paar opvallende dingen

• Wat is gewoonlijk verhuren voor minder dan 3 maanden?
• In de eerdere FAQ’s (die in bijlage zitten ?!? – nr. 18) was enkel 

financieel criterium opgenomen – zie 8.1.4.1. 

• Nu ook verblijfsduur, maar onduidelijk of dit voorrang heeft of niet 
(laatste zin onder 8.1.4.)

• Het lijkt zo wel – dus overschrijving eerder standpunt?

• Bewijslast ligt bij verhuurder

14
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/af533f62-7bf5-4aae-9e2d-839761419796/Circulaire%202022%2FC%2F119
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022
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Circulaire 2022/C/119 d.d. 21.12.2022
Gemeubeld logies

• Recht op aftrek: 
• Meest prangende vraag (hoe bereken je de beperking) niet 

beantwoord. 

• Eind 2023 kunnen herzieningen in voordeel volledig worden 
gerecupereerd

• Er wordt niets gezegd over rekening/ontvangstbewijs

• Regeling deeleconomie wordt besproken in bijkomende faq’s
maar niet in circulaire zelf

15

Werkelijk gebruik
Uitstel

15
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/af533f62-7bf5-4aae-9e2d-839761419796/Circulaire%202022%2FC%2F119
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Werkelijk gebruik

17

Elektronische 
kennisgeving

Via formulier 604A/B (C) 

Meedelen 
gestructureerde 

gegevens
Btw-aangifte Q1

• Laatste dag aangifteperiode 
volgend op aanvang 
• Einde eerste 

aangifteperiode 
kalenderjaar (jan/Q1)

Ontvangstbevestiging

Aanvang
eerste dag aangifteperiode 

kennisgeving

Gestructureerde gegevens over 
de verschillende 

verhoudingsgetallen 

Weigeringsbeslissing

Uiterlijk 31.12 jaar volgend op 
kennisgeving – retroactieve 
intrekking werkelijk gebruik

Mededeling 22.12.2022 website minfin
Aanmelding

• “Nieuwe” aanvraag werkelijk gebruik

18

Indiening aanvraag • Voor einde 1e aangifteperiode: 31.01 (maandindieners) of 31.03 
(kwartaalindieners)

• Via aangifte e604A (aanvang btw-activiteit) ofwel de aangifte 
e604B (wijziging btw-activiteit)

Geldigheid Onbepaalde duur

Aanvang • 01.01 (als u al gemengd btw-plichtig bent)
• Eerste dag aangifteperiode (als u door wijziging activiteit 

gemengd btw-plichtig wordt)

Vrijwillig 
stopzetten?

• Ten vroegste met ingang van 01.01.x+4
• Via formulier e604B

17
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/recht-op-btw-aftrek-werkelijk-gebruik-nieuwe-procedure
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Mededeling 22.12.2022 website minfin
Aanmelding

• “Nieuwe” aanvraag werkelijk gebruik

• Om de toepassing van de aftrek volgens het werkelijk gebruik 
vooraf te melden, vervolledigt u de rubriek ‘Regime’:
• van uw aanvraag voor btw-identificatie (formulier e604A) als u uw 

activiteit start, of

• van een aangifte wijziging btw-identificatie (formulier e604B).

19

Mededeling 22.12.2022 website minfin
Aanmelding

• Bevestiging “bestaande” regeling werkelijk gebruik
• Ten laatste op 30.06.2023

• Via e604B (wijziging btw-activiteit) – rubriek ‘Werkelijk gebruik’

20
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https://financien.belgium.be/nl/Actueel/recht-op-btw-aftrek-werkelijk-gebruik-nieuwe-procedure
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/recht-op-btw-aftrek-werkelijk-gebruik-nieuwe-procedure
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Aanmelding (fiscoloog)
Btw-eenheden

• Vertegenwoordigende lid moet formulier e604B invullen 

• Dit veronderstelt wel dat de mandaathouder van het 
vertegenwoordigende lid ook toegang heeft tot het 
MyMinfin-portaal gekoppeld aan het btw-nummer van de 
btw-eenheid. Indien dit niet zo is, moet de betrokken persoon 
eerst als zodanig worden aangemeld in de KBO.

21

Aanmelding (fiscoloog)
Problemen

• Systeem weigert datum vanaf wanneer de regeling werd 
toegepast

• Foutmelding keuze voor werkelijk gebruik niet mogelijk als 
onderneming niet als gemengde belastingplichtige staat 
geregistreerd in systeem van FOD Financiën
• Info FOD Financiënt blijkt niet up-to-date

• Eerst een 'nieuwe' activiteit toevoegen (onder de hoofding 
'Activiteiten' formulier e604B)?

• Dus automatisch werkelijk gebruik voor toekomst?

• Contact opnemen controle (dienst beheer) of bericht sturen 
naar autbtwtva.604@minfin.fed.be

22
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https://www.fiscoloog.be/fiscoloog/text.aspx?l=NL&id=23950
https://www.fiscoloog.be/fiscoloog/text.aspx?l=NL&id=23950
mailto:autbtwtva.604@minfin.fed.be
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Mededeling 22.12.2022 website minfin
Meedeling gegevens

23

Hoe? Via Intervat

Wanneer? • Bij indiening periodieke btw-aangifte Q1 (jan/feb/maart of Q1)
• Als u werkelijk gebruik reeds toepaste: aangifte Q1 (20.04.2023) of 

uiterlijk aangifte mei 2023 (20.06.2023) ZIE UITSTEL

Wat? • het definitieve algemene verhoudingsgetal over het voorgaande 
kalenderjaar

• de opdeling, in procenten, van de aangerekende belasting op de 
handelingen: 
• die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de 

handelingen volledig recht op aftrek verlenen
• die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de 

handelingen geen recht op aftrek verlenen
• of tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen

• het/de bijzondere verhoudingsgetal(len)

Mededeling 22.12.2022 website minfin
Opmerkelijk

• Passage uit aankondiging (eigen onderlijning):

• “We kunnen […] de toepassing ervan weigeren als we van 
mening zijn dat de aftrek volgens het werkelijk gebruik niet of 
niet meer met de werkelijkheid overeenstemt.

• In dat geval zullen we ten laatste op 31 december van het jaar 
dat volgt op het jaar waarin zijn kennisgeving uitwerking heeft 
gehad de gemotiveerde weigeringsbeslissing meedelen aan 
de belastingplichtige. De beslissing geldt voor een 
onbepaalde termijn, vanaf de eerste dag van het 
aangiftetijdvak waarin hij de kennisgeving heeft gedaan.”

24

23

24

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/recht-op-btw-aftrek-werkelijk-gebruik-nieuwe-procedure
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/recht-op-btw-aftrek-werkelijk-gebruik-nieuwe-procedure
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Bericht 19.01.2023 website minfin
Uitstel meedelen gegevens

• Voor het meedelen van de gegevens in de periodieke btw-aangifte 
via Intervat, geldt voor 2023 een tolerantiebeleid. U zult deze 
gegevens voor de eerste keer moeten meedelen bij de indiening van 
de periodieke btw-aangifte over:
• het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024), of

• één van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 
februari 2024, 20 maart 2024 of 20 april 2024).

• Deze tolerantie geldt ook als u in 2023 door de start of wijziging van uw 
activiteit een gemengde belastingplichtige wordt.

• Als u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik al toepaste 
op 31 december 2022, moet u deze gegevens opnemen in de 
periodieke btw-aangifte voor:
• het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024), of

• de maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024).

25

Hervorming btw-ketting
Wetsontwerp

25
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https://financien.belgium.be/nl/Actueel/recht-op-btw-aftrek-werkelijk-gebruik-verduidelijkingen
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Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Hervorming btw-ketting

27

• VAT Gap / Btw-kloof
• Btw-inkomsten vertegenwoordigen meer dan 26 pct. van de in België 

geïnde belastinginkomsten 

• Grote kloof tussen wat werkelijk ontvangen wordt en wat er zou 
moeten binnenkomen ("VAT gap“): geschat op 4,44 miljard euro of 
meer dan 12 procent van de btw-inkomsten

• Ontwerp streeft naar “harmonisatie en een grotere 
automatisering van de inningsprocessen”

Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Afschaffing rekening courant

28

• Afschaffing van rekening-courant
• Afschaffing bijzondere rekening

• Het niet indienen van btw-aangiftes zal voortaan automatisch worden 
gesanctioneerd

• Invoering van “Provisierekening btw” (nieuwe artikel 83bis 
Wbtw).
• Elke belastingplichtige zal voortaan via zijn account op de applicatie 

‘My Minfin’ zijn tegoed “op eenvoudige wijze” – zonder naleving van 
speciale formaliteiten – volledig of gedeeltelijk kunnen terugvragen 

• De bedragen op deze rekening kunnen ook worden gebruikt om 
provisies aan te leggen voor toekomstige schulden. De specifieke 
modaliteiten van deze provisierekening zijn nog niet bekend

27
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3128
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https://news.belgium.be/nl/hervorming-van-de-btw-ketting
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Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Provisierekening btw

29

• Beheer van inningen gebeurt geheel door AAII (Algemene 
Administratie van de Inning en Invordering)
• Alle door de AAII beheerde schulden worden gecentraliseerd in de 

toepassing FIRST (“Federal Integrated Recovery System and Tax-
refund”) 

• Btw-schulden, inclusief boeten en nalatigheidsinteresten, 
zullen met ingang van 1 februari 2024 door middel van de 
toepassing FIRST worden beheerd
• Btw-tegoeden zullen worden beheerd door middel van de 

Provisierekening btw die alleen een nul-saldo of een batig saldo voor 
de btw-plichtige kan vertonen

Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Nieuwe teruggaafprocedure

30

• Teruggaaf via de btw-aangifte: enkel voor lopende aangifteperiode 
(nieuwe artikel 76 Wbtw)
• Al de periodieke btw-aangiften van de afgelopen zes maanden moeten tijdig

zijn ingediend 

• Minimum btw-krediet 50 €

• Maandaangevers kunnen btw-tegoed maandelijks terugvragen (zonder 
vergunning)

• Snellere teruggave: max. 3 maanden na het aangiftetijdvak - bedoeling is 
terugbetaling binnen 2 maanden (maandindieners)

• Uitblijven van (afdoend) antwoord vraag om inlichtingen = inhouding btw-
krediet

• Opgebouwde tegoeden uit eerdere aangifteperiodes zullen via een 
aparte procedure moeten worden teruggevraagd (Provisierekening
btw – gehele of gedeeltelijke teruggaaf)

29
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3128
https://news.belgium.be/nl/hervorming-van-de-btw-ketting
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Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Nieuwe aangiftetermijn

31

• Termijn voor de indiening van kwartaalaangiftes wordt 
verlengd met 5 dagen (d.w.z. 25ste volgende maand)

• Voor maandaangevers blijft evenwel de indieningstermijn 
ongewijzigd

• De huidige administratieve toleranties waarbij boetes niet 
worden opgelegd bij een laattijdige indiening worden 
afgeschaft: einde vakantieregime?

Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
“Vervangende aangifte”

32

• Niet (tijdige) indiening aangifte ➔ Vervangende aangifte
• Verstrijken termijn van 3 maanden volgend op aangiftetijdvak

• Hoogste verschuldigde btw-positie van de voorgaande twaalf maanden 
(rooster [71] van de aangifte)

• Minimum (aan een jaarlijkse indexatie onderworpen) bedrag van 2.100 €

• Termijn van 1 maand om vooralsnog te reageren (aangifte indienen)
• “Vervangende aangifte” komt te vervallen

• Boete voor laattijdige indiening

• Zoniet: vervangende aangifte wordt definitief (betaling vereist)

• Herhaaldelijke niet-indiening: verschuldigd bedrag wordt gradueel 
verhoogd (25 tot 200%)

31
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3128
https://news.belgium.be/nl/hervorming-van-de-btw-ketting
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3128
https://news.belgium.be/nl/hervorming-van-de-btw-ketting
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Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Antwoordtermijn VOI

33

• Termijn waar binnen de belastingplichtige moet antwoorden 
op een vraag om inlichtingen wordt in de btw-wegving 
ingeschreven

• Termijn van 1 maand (vgl. WIB)
• Inkorting in bepaalde gevallen tot 10 dagen (bv. wanneer de rechten 

van de schatkist in het gedrang komen of de vraag kadert in een 
teruggaafcontrole) 

• Verlenging omwille van wettige redenen 

• De soepele houding die we vandaag de dag kennen zal met 
andere woorden worden verlaten. 

Wetsontwerp 55K3128 en Aankondiging
Betaling via domicliëring

34

• Mogelijkheid om btw-schulden via domiciliëring te betalen

De maatregelen zouden moeten ingaan vanaf 2024. Voor de Provisierekening btw en de 
bepalingen inzake inning is de inwerkingtreding bepaald op 1 februari 2024.

Gelet op de aanzienlijke IT-ontwikkelingen die de huidige hervorming met zich meebrengt, 
op dit moment niet met absolute zekerheid worden gegarandeerd dat de technische 

infrastructuur vanaf 1 januari 2024 volledig operationeel zal zijn om deze nieuwe btw-
ketting optimaal te laten functioneren. Daarom bepaalt artikel 22, eerste lid, van deze wet 
dat de Koning een latere datum van inwerkingtreding kan vaststellen dan 1 januari 2024. 

Een dergelijk uitstel zal echter slechts mogelijk zijn voor een beperkte periode, met name 
maximaal twaalf maanden, of dus uiterlijk tot 1 januari 2025.
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3128
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Verbouwing – 6%
Cass. 21 oktober 2022, F.21.0053.N 

Cass. 21 oktober 2022, F.21.0053.N 
Verbouwing of niet?

36

• Uit het vorenstaande volgt dat het verlaagd tarief van toepassing is 
op voorwaarde dat het gaat om een omvorming, renovatie, 
rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud van een 
bestaand gebouw en niet om een nieuwbouw.

• Er is sprake van nieuwbouw, waarop een btw-tarief van 21 pct. van 
toepassing is, indien de uitgevoerde werken niet steunen op de 
wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw en het 
gebouw heropgebouwd wordt na afbraak, zelfs indien bepaalde 
delen, zoals de funderingen, de kelders of alleen de voorgevel 
worden behouden. Dit is eveneens het geval, wanneer wezenlijke 
elementen van de structuur van het gebouw, en in het bijzonder de 
fundering van het gebouw, substantieel dienen te worden 
vernieuwd of verstevigd om de uitgevoerde werken te 
ondersteunen.
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Cass. 21 oktober 2022, F.21.0053.N 
Verbouwing of niet?

37

• Er is sprake van verbouwing, wat ook de benaming is die eraan 
wordt gegeven, wanneer de werken op relevante wijze steunen op 
de reeds bestaande dragende muren, in het bijzonder de 
buitenmuren, en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van 
de structuur van het te renoveren gebouw.

• De rechter beoordeelt onaantastbaar of de uitgevoerde werken de 
omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het 
onderhoud, geheel of ten dele, van een woning tot voorwerp 
hebben dan wel of er sprake is van nieuwbouwwerken, 
onverminderd de mogelijkheid voor het Hof om na te gaan of de 
rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen 
afleiden dat de werken een nieuwbouw tot stand hebben gebracht.

Cass. 21 oktober 2022, F.21.0053.N 
Verbouwing of niet?

38

• De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:
• de vloerplaat volledig werd vernieuwd, net zoals de houten roostering van de 

eerste verdieping volledig werd vervangen door een betonnen constructie;
• de fundering werd behouden, maar geenszins volstond en substantieel diende te 

worden verstevigd door middel van een funderingsplaat;
• zelfs al was gepland om de bouwwerken wezenlijk te laten steunen op de 

bestaande fundering en draagmuren, het niet uitgesloten is dat de werken 
kwalificeren als een nieuwbouw omdat in werkelijkheid de dragende structuren 
te zwak waren en substantieel dienden vernieuwd te worden;

• de eisers erkennen dat tijdens de werken werd vastgesteld dat de muren
dermate vetust waren dat ze moesten worden afgebroken, dat het dak volledig 
rot was en moest worden vervangen en dat doordat de bouwput voor de bouw 
van een nieuwe kelder te groot was, de achtergevel in oude staat niet kon 
worden behouden;

• op basis van de plannen en de wijze van uitvoering blijkt dat de nieuwe toestand 
niet wezenlijk gesteund is op nog oude werkelijk behouden fundering en 
draagmuren.

• Aldus verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.
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Fitness – 6%
Bericht 08.12.2022

HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

40

• “Recht gebruik te maken van sportaccommodaties”: ook diensten 
die verband houden met het gebruik van die accommodaties en die 
noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport en lichamelijke 
opvoeding
• Veeleer aanmoedigen te sporten dan strikte beperking tot recht op toegang

• Quid persoonlijke begeleiding en groepslessen: bijzaak/hoofdzaak?
• Niet van belang dat prestaties apart kunnen worden geleverd

• Prestaties van sport en lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk als één 
beschouwen

• Sommige activiteiten vereisen begeleiding of groepslessen ➔ één geheel 
met toegang
• Niet: indien geen begeleiding/omkadering maar training/onderricht

• Belangrijke indicatie: formule geeft toegang tot fitness én groepslessen

39
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4783734
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HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

41

• “Aangezien de betreffende bepalingen van dat koninklijk besluit in 
essentie de inhoud van punt 14 van bijlage III overnemen, kunnen zij niet 
worden geacht de toepassing van het verlaagde btw-tarief te beperken tot 
concrete en specifieke aspecten van de betrokken categorie van diensten

• Ten tweede dient met betrekking tot het specifieke administratieve 
commentaar van 24 juli 1984 betreffende de exploitatie van een 
fitnesscenter te worden opgemerkt dat dit slechts een administratieve 
praktijk blijkt weer te geven, aangezien de Belgische regering niet 
aanvoert dat daarbij een selectieve toepassing van het verlaagde btw 
tarief ten uitvoer is gelegd. Bovendien wordt dit administratieve 
commentaar door de verwijzende rechter niet ter sprake gebracht in het 
verzoek om een prejudiciële beslissing en verklaart de verwijzende rechter 
dat de belastingadministratie op uiteenlopende wijze te werk gaat met 
betrekking tot het btw-tarief dat moet worden toegepast op de activiteit 
van marktdeelnemers die fitnesscentra exploiteren”

Bericht 08.12.2022
Recuperatie btw

42

• “Het tarief van 6 % geldt voortaan als aan al volgende 
voorwaarden voldaan is:
• De sportinrichting biedt aan een klant persoonlijke begeleiding en/of 

groepslessen aan bovenop het verlenen van toegang tot de 
inrichting.

• De klant heeft ook recht op toegang tot de sportinrichting buiten de 
tijdstippen van de persoonlijke begeleiding en/of de groepslessen.

• De klant kan op die tijdstippen op zelfstandige wijze (zonder 
persoonlijke begeleiding en buiten de groepslessen) gebruik maken 
van de sportinrichting.

• We zullen binnenkort een circulaire publiceren die de 
gevolgen van het arrest meer in detail bespreekt.”

41

42
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Bericht 08.12.2022
Recuperatie btw

43

• “Omdat de wijziging ook voor het verleden geldt, heeft het 
een impact op de uitoefening van het recht op teruggaaf voor 
de btw die werd geheven in 2019.

• Kwartaalindieners
• Als kwartaalindiener hebt u twee opties om de teruggaaf voor het 

kalenderjaar 2019 te vragen:

• via een brief aan de bevoegde dienst beheer, uiterlijk op 31 december 
2022 te verzenden. U moet nadien nog het bedrag van de teruggaaf 
opnemen in rooster 62 van de periodieke aangifte voor het vierde 
kwartaal 2022 (uiterlijk 20 januari 2023 in te dienen).

• via een verbeterende aangifte voor het derde kwartaal, uiterlijk op 31 
december 2022 in te dienen. Deze verbeterende aangifte vervangt de 
reeds ingediende aangifte voor het derde kwartaal 2022.

Bericht 08.12.2022
Recuperatie btw

44

• Indieners van maandelijkse aangiften
• Als indiener van maandelijkse aangiften moet u het bedrag van de 

teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 in rooster 62 opnemen, uiterlijk 
in de aangifte van november 2022 (uiterlijk op 20 december 2022 in 
te dienen).

• U hebt twee opties om de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 te 
vragen:
• via een brief aan de bevoegde dienst beheer, uiterlijk op 31 december 

2022 te verzenden. U moet nadien nog het bedrag van de teruggaaf 
opnemen in rooster 62 van de periodieke aangifte voor december 2022 
(uiterlijk op 20 januari 2023 in te dienen).

• via een verbeterende aangifte voor de maand november 2022, uiterlijk 
op 31 december 2022 in te dienen. Deze verbeterende aangifte vervangt 
de reeds ingediende aangifte voor november 2022.”
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Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Citaat

45

• Citaat met onderlijning van de administratie – let op 
onderlijning
• “De uitspraak van Het Hof van Justitie luidt als volgt: 'Een dienst die 

bestaat in de toekenning van het recht gebruik te maken van de 
sportaccommodaties van een fitnesscentrum en in de verstrekking van 
individuele begeleiding of begeleiding in groep, mag worden 
onderworpen aan een verlaagd tarief van belasting over de 
toegevoegde waarde wanneer deze begeleiding verband houdt met 
het gebruik van deze accommodaties en noodzakelijk is voor de 
beoefening van sport en lichamelijke opvoeding of wanneer die 
begeleiding bijkomend is bij het recht gebruik te maken van die 
accommodaties of het daadwerkelijke gebruik van die 
accommodaties’”

Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Fitness belegeiding aan 6%

46

• Circulaire heeft geen impact op vrijstellingen art. 44, §2, 3°
(sport) en art. 44, §2, 4° (onderwijs/beroepsopleiding) Wbtw

• Twee elementen moeten aanwezig zijn (om begeleiding aan 
6% te onderwerpen):

Toekenning van het recht gebruik te maken van de sportaccommodaties 
+ individuele begeleiding of begeleiding in groep
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
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Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Recht op toegang + inlichtingen

47

• Inlichtingen over het (veilig) gebruik van de toestellen (zonder 
dat er sprake is van begeleiding tijdens het sporten) ➔ 6%

• Cfr. vroeger standpunt

• Ongeacht of er een bijkomende vergoeding wordt gevraagd

Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Recht op toegang + begeleiding 6%

48

• Persoonlijke sportbegeleiding en/of groepslessen

• In de inrichting zelf
• Fysiek, via live-stream of vooraf opgenomen programma

• Inbegrepen in abonnement of aparte prijs
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Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Individuele begeleiding

49

• Persoonlijke begeleiding is inbegrepen in prijs: “de administratie 
[zal] ervan uitgaan dat de begeleiding bijkomstig is bij het recht op 
toegang en is die dienst in zijn geheel aan het btw-tarief van 6 % 
onderworpen maar enkel in de veronderstelling dat de klant ook 
toegang heeft tot het fitnesscentrum buiten de tijdstippen van de 
persoonlijke begeleiding en dit om op zelfstandige wijze (zonder 
persoonlijke begeleiding en buiten de groepslessen) gebruik te 
kunnen maken van de aanwezige sporttoestellen.

• Persoonlijke begeleiding wordt afzonderlijk aangerekend: 6 % indien 
“de klant ook beschikt over een abonnement/dagpas/weekpas/… 
die hem/haar het recht verleent gebruik te maken van de aanwezige 
fitnesstoestellen buiten de tijdstippen van de persoonlijke 
begeleiding of sportlessen”

• “In het geval een klant enkel toegang krijgt tot het fitnesscentrum 
tijdens de duurtijd van zijn persoonlijke begeleiding, geldt het btw-
tarief van 6 % niet”

Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Groepslessen

50

• “Indien een fitnesscentrum, tegen een enige prijs, aan een klant een recht op toegang 
tot het fitnesscentrum toekent alsook het recht om groepslessen in zijn lokalen bij te 
wonen, zal de administratie ervan uitgaan dat de begeleiding bijkomstig is bij het recht 
op toegang en is die dienst in zijn geheel aan het btw-tarief van 6 % onderworpen 
maar enkel in de veronderstelling dat de klant ook toegang heeft tot het 
fitnesscentrum buiten de tijdstippen van de groepslessen en dit om op zelfstandige
wijze (zonder persoonlijke begeleiding en buiten de groepslessen) gebruik te maken 
van de aanwezige sporttoestellen.

• Indien een fitnesscentrum de groepslessen afzonderlijk aanrekent, geldt het btw-
tarief van 6 % indien de klant ook beschikt over een abonnement/dagpas/weekpas/… 
die hem/haar het recht verleent gebruik te maken van de aanwezige fitnesstoestellen 
buiten de tijdstippen van de persoonlijke begeleiding of sportlessen.

• Wanneer een klant enkel het recht heeft op het volgen van groepslessen, zonder dat 
er sprake is van het vereiste recht op toegang tot het fitnesscentrum en het 
gebruiksrecht van de aanwezige sporttoestellen (buiten de tijdstippen van de 
groepslessen en eventuele persoonlijke begeleiding), volgt uit het arrest dat het 
normale btw-tarief van toepassing is.”

49

50
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Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
“Geen 6%” in volgende gevallen

51

• Een abonnement omvattende een individuele begeleiding of 
groepsles en een recht op toegang tot het fitnesscentrum 
waarbij het gebruiksrecht van de fitnesstoestellen voor of na 
de begeleiding of groepsles duidelijk bijkomstig is (vb. 1 uur 
na de begeleiding of groepsles)

• Een les spinning in een zaal van een fitnesscentrum die enkel 
toegankelijk is om er onder begeleiding of tijdens de 
groepsles te sporten en waarbij de sporters geen gebruik 
kunnen maken van het fitnesscentrum (de klant betaalt dus 
enkel voor het volgen van de spinninglessen)

• Indien er sprake is van rechtsmisbruik of veinzing

Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
21% btw

52

• Terbeschikkingstelling van roerende goederen (schoeisel, 
kledij, …)

• Diensten inzake persoonsverzorging: kunstmatig bruinen, 
afslankmachines, massages, manicure en pedicure

• Voedingsadvies

51
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
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Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
6% btw – bijkomende diensten

53

• Toegang tot zwembad

• Toegang tot welness (sauna, bubbelbad, stoombad, …) zonder 
diensten van persoonsverzorging

• Lessen op afstand (thuis)
• Indien bovenop recht van toegang: feitelijke beoordeling (of het gaat 

om één dienst)

• Indien enkel begeleiding/groepslessen op afstand: 21%

Voorbeelden
Onderneming wil aan haar personeel groepslessen (yoga, aerobic, stretching, …) aanbieden waarbij die lessen plaatsvinden in 

de lokalen van die onderneming. Dergelijke lessen zijn onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 % ongeacht of deze via 
(live-) streaming plaatsvinden of ter plaatse worden gegeven door een instructeur.

Indien een abonnement van een fitnesscentrum – bovenop het recht op toegang tot de sportinrichting – zowel 
begeleiding/lessen ter plaatse in en door de sportinrichting omvat als begeleiding/lessen op afstand (meestal via een 

applicatie), wordt aanvaard dat die activiteiten op afstand geen invloed hebben op de eventuele toepassing van het btw-tarief 
van 6 % op het verlenen van het recht op toegang tot de inrichting en de begeleiding/lessen ter plaatse.

Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
6% btw – andere sporten

54

• Abonnement van een tennisclub die aan de houder het recht verleent de terreinen te 
gebruiken om te tennissen, zonder enige begeleiding.

• Een persoon schrijft zijn kinderen in voor zwemlessen georganiseerd door de 
exploitant van een zwembad. De toegang tot het zwembad is inbegrepen in de prijs 
van de zwemlessen in die zin dat ze vóór en/of na de zwemlessen vrij gebruik kunnen 
maken van het zwembad. 'In dergelijke omstandigheden is de toegang tot het 
zwembad met inbegrip van de zwemlessen, ingevolge het arrest The Escape Center, 
aan het btw-tarief van 6 % onderworpen.

• Een golfspeler beschikt over een jaarabonnement bij een golfclub. Het abonnement 
geeft hem het recht gebruik te maken – op individuele wijze – van de terreinen en de 
driving range. De golfspeler wenst zijn techniek te verbeteren en boekt een aantal 
privélessen in met een lesgever van de club (werknemer van de golfclub of ingehuurd 
door de golfclub). Deze privélessen zijn, ingevolge het arrest The Escape Center, thans 
ook aan het btw-tarief van 6 % onderworpen.

• Een persoon beschikt over een maandabonnement voor een klimzaal. Eén keer per 
week neemt hij, tegen een bijkomende vergoeding, deel aan een groepsles
klimtechniek gegeven door de eigenaar-uitbater van de klimzaal. Die bijkomende 
vergoeding is, ingevolge het arrest The Escape Center, onderworpen aan het btw-
tarief van 6 %.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
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Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
21% btw – andere sporten

55

• Een zwemles of aquagym verstrekt door de exploitant van een zwembad waarbij de deelnemers 
enkel toegang hebben tot het zwembad gedurende de duurtijd van de les.

• Een tennisleraar huurt een speelterrein af bij een club om er voor eigen rekening tennisles te 
geven. De speler heeft bijgevolg enkel toegang tot het terrein gedurende de duurtijd van les. De 
speler betaalt een prijs aan de zelfstandige lesgever die zowel betrekking heeft op het recht op 
toegang, als op de les.

• Een tennisles gegeven door een zelfstandige (externe) lesgever. De leerling betaalt het lesgeld 
rechtstreeks aan de lesgever (de tennisclub komt op geen enkele wijze tussen, de leerling is de 
medecontractant van die lesgever). De les is onderworpen aan het btw-tarief van 21 %. Het 
recht op toegang tot het tennisveld dat de leerling rechtstreeks aan de exploitant van de 
sportinrichting heeft betaald (bijvoorbeeld omdat hij over een abonnement beschikt), is wel 
onderworpen aan het btw-tarief van 6 %.

• Ballet- en andere danslessen (in de regel is de hoofdprestatie de training of onderricht waarbij 
het recht op toegang van de danser(es) tot de danszaal beperkt is tot lessen en slechts 
bijkomstig is).

• Lessen m.b.t. watersporten op zee (zeilen, surfen, …). De zee is een openbaar domein zodat er 
hoe dan ook geen sprake kan zijn van een recht op toegang tot een sportinrichting.

• Sportlessen (danslessen, zumba, yoga, aerobics, enz.) die niet verbonden zijn aan het verlenen 
van een recht op toegang tot een sportinrichting. Bijvoorbeeld: sportlessen die worden gegeven 
in een gehuurde ruimte in een school, bedrijf, etc.

Circulaire 2022/C/118 d.d. 21.12.2022
Recht op teruggave

56

• Verbeterend stuk 

• Klant = particulier
• Dubbel verbeterend stuk moet niet worden uitgereikt

• “Normaal gezien terugbetalen”

• Uitz. Prijzen btw inclusief

• Als er een factuur werd uitgereikt: wel dubbel verbeterend 
stuk uitreiken + terugbetalen teveel aangerekende btw
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
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Verrassingszakjes
Circulaire 2022/C/108 d.d. 29.11.2022

Circulaire 2022/C/108 d.d. 29.11.2022
Verlaagd tarief ‘suikergoed’

58

• Gemeenschappelijk aanbod van snoepgoed met klein stuk 
speelgoed ‘verrassingszakje’
• Geheel onderworpen aan 6% ook al wordt de prijs niet uitgesplitst
• Verbruiksprijs max. 1,65 EUR incl. btw

• Voorbeelden:
• “Versnapering samen met een geschenkje dat niets met het suikergoed te 

maken heeft maar in hetzelfde zakje is verpakt (punten, prentjes, gekleurde 
plaatjes, medailles, sleutelhangers, poppetjes...), of samen met een artikel dat 
als inhoudend voorwerp of als steun voor de versnapering dient (pijp waarvan 
de kop met suikergoed is gevuld, zuigflesje met bolletjes suikergoed, lolly 
waarvan het stokje door een beeldje is vervangen, fopspeen gedeeltelijk uit 
suikergoed vervaardigd, bal die suikergoed bevat…”

• Circulaire ter vervanging van een reeks oudere Beslissingen + 
indexatie van de vroegere drempelwaarde van 1,25 EUR incl. btw
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/bc281ab9-c934-4dd3-91be-68bad6e58e01/Circulaire%202022%2FC%2F118
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Afbraak en heropbouw
Wetsvoorstel verlenging termijn

Wetsvoorstel 55K2603
Afbraak en heropbouw

60

• Wetsvoorstel om termijn te verlengen tot eind 2024

• Ingediend door Leen Dierick en Steven Matheï/Wouter Beke
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2603
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Nalatigheidsinteresten
Cass. 22.12.2022, F.21.0179.F

Cass. 22.12.2022, F.21.0179.F
Nalatigheidsinteresten

62

• Belastingplichtige had ten onrechte btw in aftrek gebracht

• Fiscus vorderde nalatigheidsinteresten

• Belastingplichtige had nog een bedrag in zijn voordeel staan 
op zijn rekening courant

• Hof van Beroep van Luik: 
• navordering – althans qua interesten – tenietgedaan

• Als een belastingplichtige in zijn btw-aangiftes ten onrechte btw in 
aftrek brengt, is over dit bedrag slechts interest verschuldigd voor 
zover de belastingplichtige zonder deze aftrek een bedrag aan btw 
verschuldigd zou zijn
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221222.1F.4/FR?HiLi=eNpLtDKyqs60MrAutrK0UjIy1DMwNLfUc1OyzrQyRBVLU7KuBQAMswsn
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Cass. 22.12.2022, F.21.0179.F
Nalatigheidsinteresten

63

• Bevestiging door Hof van Cassatie

• Opmerkelijk: eerder gelijkaardige beslissing (Cass. 31.10.2014, 
F.13.0031.N)

• Quid boetes?

Elektronische kastickets
KB 13.12.2022 (BS 20.12.2022) 

63
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221222.1F.4/FR?HiLi=eNpLtDKyqs60MrAutrK0UjIy1DMwNLfUc1OyzrQyRBVLU7KuBQAMswsn
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141031.2/NL
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KB 13.12.2022 (BS 20.12.2022) 
Elektronische kastickets en dagboek 

65

• Art. 15, § 2 KB nr. 1: “De inschrijvingen met betrekking tot de 
boekhouding moeten zijn gesteund op 
verantwoordingsstukken die gedateerd zijn en waarvan, 
naargelang het geval, een origineel exemplaar of een dubbel 
dient te worden bewaard”

• Handelingen waarvoor geen factuur (moet worden) uitgereikt

➔ Praktijk: kassaticketten

• Horeca: geregistreerde kassa (ontvangstbewijzen)
• Hotels / car washes: ontvangstbewijzen

• Rest: kassatickets

Bewaring

Specifieke regeling
Administratieve beslissingen 
(elektronisch of op papier)

KB 13.12.2022 (BS 20.12.2022) 
Elektronische dagboek van ontvangsten

66

• Dagboek van ontvangsten en centralisatieboek
• Elektronisch houden: Circulaire 2020/C/20

• Integriteit van de inhoud

• Leesbaarheid

• Niet verplicht indien

• Geregistreerde kassa (restaurant/catering)

• Digitaal kasregister

Beslissing nr. E.T. 103.018 d.d. 27.06.2002 
(bijwerking 02.06.2003)

Beslissing nr. E.T. 103.592 d.d. 02.06.2003 
(horecasector en uitbaters carwash)

65
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/13/2022034588/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/13/2022034588/staatsblad
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KB 13.12.2022 (BS 20.12.2022) 
Elektronische dagboek van ontvangsten

67

Dagboek van ontvangsten

Elektronisch kasregister

Geregistreerde kassa

Centralisatiedagboek

Centralisatiedagboek

Centralisatiedagboek

OF

OF

+

+

+

• Vrije vorm (terminal met kassasoftware, een computer met 
kassasoftware of gelijk welk ander gelijkaardig apparaat)
• Uitreiken kassaticket verplicht (zie volgende slide)

• Digitale handtekening
• Dagelijks financieel rapport

KB 13.12.2022 (BS 20.12.2022) 
Elektronische kastickets

• Vrije keuze: elektronisch of op papier
• Vrije keuze medium (per e-mail, via een beveiligd platform of QR 

code, of een andere manier)

• Uitzondering:
• Restaurant/catering: GKS

• Hotel/carwash: ontvangstbewijs

• Vermeldingen kassatickets, financieel rapport: idem vroegere 
administratieve beslissingen

68

Verplicht op papier
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/13/2022034588/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/13/2022034588/staatsblad
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Attest geldigheid nummer
Bericht minfin

Bericht minfin
Attest geldigheid btw-nummer

70

• Geldigheid EU btw-nummer
• Vies (deze link)

• Myminfin – uitgebreidere info

• Aanvragen per e-mail of per telefoon nog steeds mogelijk, 
voorrang aan aanvragen via MyMinfin. Op termijn zal 
MyMinfin het enige kanaal zijn om een aanvraag in te dienen
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https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aanvragen-attest-geldigheid-europees-btw-nummer-via-myminfin-mandataris
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
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Bericht minfin
Attest geldigheid btw-nummer

71

• Na het inloggen (externe link) komt u op de pagina ’Mijn interacties’. In ’Mijn 
aanvragen van attesten’ selecteert u ‘Geldigheid van een Europees btw-nummer 
controleren’.

• U kunt meerdere btw-nummers aanvragen (ofwel door ze rechtstreeks op het scherm 
in te voeren, ofwel door een CSV-bestand te uploaden). In dat geval ontvangt u een 
attest met alle gevraagde btw-nummers.

• Uw attest is dan beschikbaar in MyMinfin. Als u meldingen hebt ingeschakeld in uw 
eBox Enterprise (externe link), wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

• Werkt u bij een onderneming?
• Om toegang te krijgen tot deze functie in MyMinfin, moet u als medewerker de rol ‘FOD FIN 

Aanstelling eigen onderneming / Aanstelling btw’ hebben via de applicatie ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

• Bent u mandataris?
• Om toegang te krijgen tot deze functie in MyMinfin, moet uw onderneming een actief btw-mandaat 

hebben in naam van uw cliënt.
• Als medewerker van de mandaatnemende onderneming moet u bevoegd zijn voor de btw-

formaliteiten van de cliënten en de rol ‘FOD Fin Mandaat uitvoerder / Mandaat Uitvoerder btw’ 
hebben gekregen via de applicatie ‘Mijn eGov-rollenbeheer (This hyperlink opens a new window)’.

Wegschenken 
voedseloverschotten
Vraag nr. 1274 d.d. 13.12.2022 (Arens)
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https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aanvragen-attest-geldigheid-europees-btw-nummer-via-myminfin-mandataris
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/private/interaction
https://www.eboxenterprise.be/nl/faq.html
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma&language=nl
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma&language=nl
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Vraag nr. 1274 d.d. 13.12.2022 (Arens)
Wegschenken voedseloverschotten

73

• Kunt u bevestigen dat artikel 3, 2°, d) van het koninklijk besluit nr. 
59, waarbij artikel 12, § 1, 1e lid, 2°, b) van het Btw-Wetboek 
uitgevoerd wordt, in die zin moet worden verstaan dat het niet 
enkel betrekking heeft op schenkingen voor 
liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen na afloop van de 
periode van de traditionele feesten waarin ze verkocht worden en 
waarmee ze rechtstreeks en uitsluitend verbonden zijn, maar wel 
degelijk, zoals gepreciseerd wordt in de ruime formulering, op alle 
schenkingen voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen 
waarvan de gebruikelijke commercialisatieperiode is verlopen, met 
inbegrip van voedingsmiddelen die niet meer aan de distributeurs 
verkocht kunnen worden tegen de oorspronkelijke 
commercialisatievoorwaarden, omdat een bepaalde, door diezelfde 
distributeurs vastgelegde termijn verstreken is?

Vraag nr. 1274 d.d. 13.12.2022 (Arens)
Wegschenken voedseloverschotten

74

• Minister bevestigt:
• De gunstregeling inzake voedselschenkingen beoogt enkel 

voedingsmiddelen waarvan de intrinsieke kenmerken niet meer 
toelaten dat ze, in gelijk welke schakel van het reguliere 
economische circuit, worden verkocht tegen de oorspronkelijke 
commercialisatievoorwaarden

• Uitsluitend in 4 gevallen:
• de houdbaarheidsdatum van het goed verstrijkt ten laatste vijftien 

dagen na de datum van de onttrekking van het goed;

• de verpakking van het goed is beschadigd of niet in overeenstemming 
met de commercialisatiestandaard van de fabrikant of handelaar;

• het voedingsmiddel beantwoordt niet aan de productiestandaard
vastgelegd door de fabrikant;

• de gebruikelijke commercialisatieperiode voor het goed is verlopen
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/de3234c4-88db-4543-b3ac-31c226210ec3
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/de3234c4-88db-4543-b3ac-31c226210ec3
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Vraag nr. 1274 d.d. 13.12.2022 (Arens)
Wegschenken voedseloverschotten

75

• Gebruikelijke commercialisatieperiode
• Wel: traditionele feesten (pasen, kerst of sinterklaas)

• Sinterklaasfiguren in chocolade of speculaas, paaseitjes, enz.

• Niet: meer verbruik in bepaalde periode

• Kreeftensoep, eendenlever, waarvoor meer vraag bestaat in de kerstperiode

• Enkele feit dat een voedingsmiddel door een verdeler 
onverkoopbaar wordt geacht louter omdat een welbepaalde termijn 
verlopen zou zijn, wordt niet beoogd 

• Schenkingen van voedingsmiddelen die niet onder minstens één van 
voornoemde, door het wettelijk kader voorziene gevallen, valt, 
kunnen niet genieten van de gunstregeling
• Bijvoorbeeld: wegschenken louter omwille van overtollige voorraad

Btw-entrepot
GWH 19 januari 2023, 9/2023, Rixt International
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/de3234c4-88db-4543-b3ac-31c226210ec3
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GWH 19.01.2023, 9/2023, Rixt International
KB 54 – Accijnsgoederen 

77

• Schendt artikel 39quater, § 1 tweede lid W.B.T.W. de artikelen 
10, 11, 170 en 172 G.W. doordat aan de Koning de macht 
wordt gedelegeerd om de vrijstelling voorzien in artikel 
39quater, § 1, eerste lid W.B.T.W. te beperken, ingevolge 
waarvan de Koning de vrijstelling in artikel 3 K.B. nr. 54 heeft 
beperkt tot welbepaalde goederen waardoor andere 
goederen van de vrijstelling werden uitgesloten, zonder dat 
K.B. nr. 54 door de wetgever lijkt te zijn bekrachtigd ?

• Btw-entrepot
• Ingevoerde goederen
• Lijst KB 54 - De enige accijnsproducten die op de lijst voorkomen, zijn 

een aantal energieproducten

GWH 19.01.2023, 9/2023, Rixt International
KB 54 – Accijnsgoederen 

78

• Door de Koning op een algemene wijze en zonder nadere specificering de bevoegdheid te 
verlenen om de beperkingen en de voorwaarden voor de toepassing van die vrijstelling te 
bepalen en om daarbij af te wijken van de artikelen 16, § 1, 17, 22, § 1, 22bis, 24 en 25sexies van 
het BTW-Wetboek, machtigt de wetgever de Koning om een essentieel bestanddeel van de btw 
vast te stellen. Door het beperken van een bij wet ingevoerde belastingvrijstelling, bepaalt de 
Koning immers mee de feiten en de situaties die het verschuldigd zijn van de desbetreffende 
belasting met zich meebrengen, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de waarborg dat niemand 
kan worden onderworpen aan een belasting indien daartoe niet is beslist door een democratisch 
verkozen beraadslagende vergadering.

• Vermits uit geen enkele wettelijke bepaling blijkt dat de door de Koning genomen maatregelen 
binnen een relatief korte termijn door de wetgevende macht dienen te worden onderzocht en 
bekrachtigd, is niet voldaan aan een van de voorwaarden waaronder een delegatie aan de 
Koning van de bevoegdheid tot het vaststellen van de essentiële bestanddelen van een belasting 
verantwoord kan worden geacht. Het ter uitvoering van de in het geding zijnde bepaling 
genomen koninklijk besluit van 25 februari 1996 heeft overigens nooit het voorwerp uitgemaakt 
van een wettelijke bekrachtiging. Het feit dat de Koning bij het uitvoeren van de in het geding 
zijnde bepaling de ter zake toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie dient te eerbiedigen, is 
niet van die aard dat het de ongrondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling kan 
verhelpen.

• De in het geding zijnde bepaling is niet bestaanbaar met de artikelen 10, 11, 170, § 1, en 172, 
tweede lid, van de Grondwet.
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https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-009n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-009n.pdf
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Vaste inrichtingen
Verbonden vennootschap

79

Art. 11 Interpretatieve verordening (282/2011)
Notie “vaste inrichting”

• 1. Voor de toepassing van artikel 44 van Richtlijn 2006/112/EG 
wordt onder „vaste inrichting” verstaan iedere andere inrichting dan 
de in artikel 10 van deze verordening bedoelde zetel van de 
bedrijfsuitoefening die gekenmerkt wordt door een voldoende mate 
van duurzaamheid en een - wat personeel en technische middelen 
betreft – geschikte structuur om de voor haar eigen behoeften 
verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken.

• 2. Voor de toepassing van de volgende artikelen wordt onder „vaste 
inrichting” verstaan iedere andere inrichting dan de in artikel 10 van 
deze verordening bedoelde zetel van de bedrijfsuitoefening die 
gekenmerkt wordt door een voldoende mate van van duurzaamheid 
en een — wat personeel en technische middelen betreft —
geschikte structuur om de door haar te verrichten diensten te 
kunnen verstrekken […]

• 3. Het hebben van een btw-identificatienummer volstaat niet om 
te besluiten dat een belastingplichtige een vaste inrichting heeft.

80
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Basisvoorwaarden
Vaste inrichting?

81

► Huur

► Deel van diensten(packet)

► Gratis terbeschikkingstelling

► …

► Outsourcing

► Onafhankelijk agent

► Derde partij die aankoopt in naam van

► Dienstverrichter
Huur/aankoop

HvJ 7 april 2022, nr. C-330/20, Berlin Chemie
Vaste inrichting

• “Artikel 44 van richtlijn 2006/112/EG en artikel 11 van 
uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 moeten aldus 
worden uitgelegd dat een vennootschap met statutaire zetel 
in een lidstaat niet beschikt over een vaste inrichting in een 
andere lidstaat op grond dat deze vennootschap aldaar een 
dochtervennootschap heeft die personeel en technische 
middelen ter beschikking stelt in het kader van 
overeenkomsten waarbij de dochtervennootschap uitsluitend 
voor die vennootschap diensten op het gebied van 
marketing, regelgeving, reclame en vertegenwoordiging
verricht die haar verkoopvolume direct kunnen beïnvloeden.”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257485&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069080
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HvJ nr. C-232/22, Cabot Plastics Belgium
Vaste inrichting

• In het geval van diensten die door een in een lidstaat gevestigde 
belastingplichtige worden verricht ten behoeve van een andere 
belastingplichtige die als zodanig optreedt en wiens zetel van de 
bedrijfsuitoefening buiten de Europese Unie is gevestigd, terwijl zij 
afzonderlijke en juridisch onafhankelijke entiteiten zijn maar deel 
uitmaken van hetzelfde concern, de dienstverrichter zich er contractueel 
toe verbindt zijn installaties en personeel uitsluitend te gebruiken voor 
de vervaardiging van producten ten behoeve van de afnemer en deze 
producten vervolgens door de afnemer worden verkocht, hetgeen 
aanleiding geeft tot belastbare goederenleveringen waaraan de 
dienstverrichter logistieke bijstand verleent en die in de lidstaat in 
kwestie plaatsvinden, moeten artikel 44 van richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad van 28 november 2006/112/EG en artikel 11 van verordening (EU) 
nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 20112 dan aldus worden uitgelegd 
dat de buiten de Europese Unie gevestigde belastingplichtige moet 
worden geacht een vaste inrichting in die lidstaat te hebben?

83

HvJ nr. C-232/22, Cabot Plastics Belgium
Vaste inrichting

• Moeten artikel 44 van richtlijn 2006/112/EG en artikel 11 van verordening (EU) nr. 282/[2011] 
van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde, aldus worden uitgelegd dat een belastingplichtige over een vaste 
inrichting kan beschikken, wanneer de benodigde personele en technische middelen afkomstig 
zijn van zijn dienstverrichter, die juridisch zelfstandig is maar deel uitmaakt van hetzelfde 
concern, en die zich er contractueel toe verbindt deze middelen uitsluitend en behoeve van die 
belastingplichtige in te zetten?

• Moeten artikel 44 van richtlijn 2006/112/EG en artikel 11 van verordening (EU) nr. 282/[2011] 
van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde aldus worden uitgelegd dat een belastingplichtige een vaste inrichting 
heeft in de lidstaat van zijn leverancier wanneer deze laatste, ter uitvoering van een exclusieve 
contractuele verbintenis, ten behoeve van die belastingplichtige, bovenop de 
loonproductiewerkzaamheden in strikte zin, een reeks bijkomende of aanvullende diensten 
verricht en aldus bijdraagt tot de totstandkoming van de verkopen die door genoemde 
belastingplichtige wordt gesloten vanuit zijn zetel buiten de Europese Unie, maar die aanleiding 
geven tot belastbare leveringen van goederen die zich volgens de btw-wetgeving op het 
grondgebied van genoemde lidstaat bevinden?

84
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Samenwerkingsverband
HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA

HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA
Samenwerkingsverband

86

• Feiten
• 2 natuurlijke personen (ASA en PP) zijn eigenaar van een perseel

grond
• Ze sluiten een samenwerkingsverband (zonder rechtspersoonlijkheid) 

met 2 andere natuurlijke personen (BP en MB) voor bouw en verkoop 
van appartementencomplexen op de grond

• BP en MB dragen kosten van de bouw
• Verdeling opbrengsten: BP en MB elk 33%, ASA en PP elk 16,67%
• Samenwerkingsovereenkomst voorziet “gezamenlijke 

verantwoordelijkheid” voor ontwerp, administratieve documenten en 
verkoop

• BP en MB hebben mandaat om gebouwen te verkopen
• ASA en BP zijn vermeld als eigenaren in kadaster en notariële aktes
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270515&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1427208
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HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA
Bouw en verkoop = onderscheiden 

87

• Hof gaat in eerste instantie na of bouw en verkoop op basis 
van samenwerkingsovereenkomst moeten worden 
beschouwd als één handeling

• Bouw en verkoop worden beschouwd als onderscheiden
handelingen
• Bouw

• ASA en PP zijn eigenaar van de grond // BP en MB dragen kosten van de 
bouw (en ontvangen daarvoor facturen)

• Verkoop
• Krachtens samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke 

verantwoordelijkheid

• Notariële akte: enkel ASA en PP (nergens verwijzing naar BP en MB noch 
naar samenwerkingsovereenkomst)

HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA
Wie treedt op als belastingplichtige?

88

• In casu werden enkel ASA en PP nagevorderd (levering van 
gebouwen). Vraag aan wie de levering moet worden 
toegewezen
• ASA en PP zijn eigenaar van de grond

• BP en MB hebben de kosten van de bouw gedragen (en hebben 
facturen op hun naam ontvangen)

• Verkoop gebeurde op basis van de samenwerkingsovereenkomst “op 
gezamenlijke verantwoordelijkheid”

• Notariële akte: enkel ASA en BP vermeld

87
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270515&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1427208
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1/03/2023

45

HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA
Wie treedt op als belastingplichtige?

89

• Hof gaat na wie er “zelfstandig” optrad om na te gaan aan wie 
handeling moet worden toegewezen. 

• Criteria:
• Handelen in eigen naam
• Handelen voor eigen rekening
• Handelen onder eigen verantwoordelijkheid
• Wie draagt economisch risico?

• In casu: BP en MB treden niet zelfstandig op
• Opbrengst komt ASA en PP toe volgens notariële akte
• ASA en PP vermeld als eigenaren (niet de andere 2 of 

samenwerkingsverband)
• BP en MB hebben mandaat: enkel rechtsgevolgen tav ASA en PP

HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA
Wie treedt op als belastingplichtige?

90

• Vormt samenwerkingsovereenkomst een btw-eenheid?

• Focus op voorafgaandelijke registratie: kan worden geëist, 
aldus het Hof
• Geschikt middel om fraude en misbruik tegen te gaan

• Evenredigheid: gaat niet verder dan noodzakelijk

• Geen inbreuk op fiscale neutraliteit

• Conclusie van het Hof is dat andere partijen (BP en MB) niet 
als belastingplichtigen kunnen worden beschouwd tezamen 
met ASA en PP

89
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270515&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1427208
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HvJ 16.02.2023 C-519/21 ASA
Recht op btw-aftrek

91

• Kan ASA btw in aftrek brengen die door BP en MB is betaald?

• Het Hof: ASA moet met objectieve bewijzen aantonen dat 
• Haar in een eerder stadium daadwerkelijk door belastingplichtigen 

goederen en diensten in verband met de bouw van het 
onroerendgoedcomplex zijn geleverd 

• ten behoeve van haar eigen aan btw onderworpen handelingen, 
namelijk de levering van de onroerende goederen

• waarover zij daadwerkelijk btw heeft voldaan, zodat wordt vermeden 
dat hetzelfde btw-bedrag in strijd met het beginsel van neutraliteit 
zowel door ASA als door BP en MB in aftrek wordt gebracht.

Rechtstreeks verband
HvJ 09.02.2023 C-713/21, A
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HvJ 09.02.2023 C-713/21, A
Rechtstreeks verband

93

• Eigenaar manège verzorgt en huisvest paarden en neemt deel 
aan competities

• Contract met eigenaars paard
• Eigenaar draagt kosten van onderhoud, transport, … en deelname aan 

competities

• Eigenaar draagt eigen kosten deelname aan competitie

• Opbrengst wedstrijden wordt gedeeld 50/50 (eigenaar/manège)

• Btw-controle: ontvangen prijzengeld (50%) is onderworpen 
aan btw

HvJ 09.02.2023 C-713/21, A
Rechtstreeks verband

94

• Hof
• Rechtstreeks verband: rechtsbetrekking en tegenwaarde prestatie
• Kan worden verbroken door onzeker karakter
• Verwijzende rechter gaat ervan uit dat huisvesten, onderhoud en 

deelname aan competities één enkele handeling vormen
• Tegenprestatie = (deelname in de kosten +) afstand van prijzengeld

• Verwijzende rechter moet nagaan of deelname in kosten niet loutere 
terugbetaling van kosten is (?)

• Afstand van prijzengeld is zeker (niet onzeker) op moment van sluiten 
van overeenkomst

• De afstand zelf is niet afhankelijk van het resultaat van de 
competitie

• Quid maatstaf van heffing?

93
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Overdracht SV
HvJ 09.02.2023, C-482/21, Euler Hermes

HvJ 09.02.2023, C-482/21, Euler Hermes
Overdracht schuldvordering

96

• Verzekeraar die slechtebetalersrisico verzekert

• Op moment dat klant niet betaalt:
• Vergoeding aan schuldeiser (verzekerde) van 90% van de vordering

• Overname vordering

• Verzekeraar vordert btw-teruggaaf

• Hof:
• Betaling door verzekeraar is betaling (door 3e) voor hoofdhandeling

• Verzekeraar heeft onderliggende handeling niet zelf gesteld

• Bijgevolg kan recht op teruggaaf worden geweigerd

95
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TOGC – Overdracht 
verhuurd pand
HvJ 16.01.2023, C-729/21, W. sp. z o.o.

HvJ 16.01.2023, C-729/21, W. sp. z o.o.
TOGC – verhuurd pand

98

• Verkoop van shoppingcenter (vastgoed) samen met 
huurovereenkomsten, bouwtoelatingen, aansluiting 
elektriciteit en IP
• Niet overgedragen: vb. verzekeringen, beheerscontracten, 

nutsvoorzieningen)

• Betrof de enige activiteit van de overdrager

• Btw-aftrek in hoofde van de overnemer werd geweigerd 
omdat fiscus de TOGC vrijstelling inriep en dus geen btw 
verschuldigd zou zijn
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HvJ 16.01.2023, C-729/21, W. sp. z o.o.
TOGC – verhuurd pand

99

• 1e vraag – dient de wetgeving expliciet te voorzien in een 
voorwaarde van persoonsvoortzetting opdat de niet-belaste 
levering kan plaatsvinden?
• De btw-vrije overdracht van een algemeenheid van goederen kan ook 

wanneer niet uitdrukkelijk is bepaald dat de overnemer de plaats van 
de vervreemder inneemt. Het Hof veronderstelt dit de facto voldaan 
als gevolg van het feit dat er geen (btw) levering heeft 
plaatsgevonden.

• 2e Vraag – kan een overdracht van een gedeelte van een 
onderneming kwalificeren als TOGC in de zin van art. 19?
• De overdracht van een gedeelte van een onderneming kan binnen de 

scope van art. 19 vallen wanneer de overgedragen elementen een 
dermate geheel vormen die de verderzetting van een activiteit 
toelaten.

Facturatievermeldingen 
driehoeksverkeer
HvJ 08.12.2022, C-247/21, Luxury Trust Automobil GmbH
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HvJ 08.12.2022, C-247/21, Luxury Trust Automobil
Factuurvermeldingen driehoeksverkeer

101

• Betrof een case van driehoeksverkeer tussen UK (A), 
Oostenrijk (B) en Tsjechië (C)
• Facturen vermeldden UK-nr van A, AT-nr van B en CZ-nr van C

• Factuur vermeldde eveneens “Vrijgestelde IC levering –
driehoeksverkeer”

• Factuur vermeldde niet: btw verlegd naar afnemer

• AT fiscus claimde btw (verwerving) op basis van 
veiligheidsbepaling art. 41
• Facturen B werden pas later gecorrigeerd

• Men kon niet aantonen dat correcties aan C waren overgemaakt of C 
effectief de btw-had voldaan (missing trader in CZ)

HvJ 08.12.2022, C-247/21, Luxury Trust Automobil
Factuurvermeldingen driehoeksverkeer

102

• Vraag 1 – verplichte vermelding “btw verlegd”?
• Het Hof stelt dat het vereenvoudigd driehoeksverkeer slechts 

rechtsgeldig kan toegepast worden wanneer de vermelding ‘btw-
verlegd’ op de factuur wordt vermeld. Immers, dit waarborgt de 
kennisname van de fiscale verplichtingen van de afnemer (C) 

• Vraag 2 – kunnen foutieve facturen retroactief gecorrigeerd 
worden?
• Hoewel het beginsel van neutraliteit door het Hof wordt erkend, ook 

in gevallen waar formele tekortkomingen worden vastgesteld, wordt 
dit in dit geval niet weerhouden. Immers, de vermelding van ‘btw 
verlegd” is een dwingende toepassingsvoorwaarde die de keuze voor 
het (optionele) vereenvoudigingsregime kenbaar maakt. Een latere 
toevoeging van deze vermelding kan dus geen terugwerkende kracht 
hebben.
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HvJ 08.12.2022, C-247/21, Luxury Trust Automobil
Factuurvermeldingen driehoeksverkeer

103

• Vraag 3 – territoriale bevoegdheid omtrent facturatieregels
• Verwijzende rechter claimt Tsjechische bevoegdheid

• Vraag 3 is echter irrelevant aangezien uit (1) en (2) volgt dat de 
voorwaarden voor vereenvoudigd driehoeksverkeer niet zijn voldaan 
en dus dat de 3 vraag geen impact op deze conclusie kan hebben

• Op basis van art. 41 (veiligheidsbepaling) wordt geacht de btw 
verschuldigd te zijn in de lidstaat waarvan het btw-nummer is 
gebruikt voor de verwerving waarover het gaat (in casu Oostenrijk)

Verlaagd tarief 
scholenbouw
Voorafgaandelijke beslissing nr. 2022.0763 d.d. 29.11.2022
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Ruling nr. 2022.0763 d.d 29.11.2022 
Verlaagd tarief scholenbouw

105

• Verlaagd tarief 6% van toepassing op oprichting of levering van 
gebouwen bestemd voor het vrijgesteld onderwijs (Rubriek XL tabel 
A, KB nr. 20)

• Verlaagd tarief eveneens van toepassing wanneer het gebouw niet 
exclusief, doch hoofdzakelijk aangewend wordt voor vrijgesteld 
onderwijs (zogenaamd gemengd gebruik)

• Om het gebouw aan te merken als ‘schoolgebouw’ wordt zowel het 
criterium van oppervlakte als tijdsverloop in overweging genomen 
om het gemengd gebruik (en in casu overwegend schoolgebruik) 
aan te tonen

• Vgl. precedenten van alternatieve verdeelsleutels, vb. voor 
“opslagruimten” waar de berekening niet enkel op basis van 
oppervlakte maar ook basis van volume kan gebeuren

Kleine ondernemingen

105
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Vraag nr. 1246 d.d. 24.11.2022 (Creyelman)
Regeling kleine ondernemingen

107

• Aantal “kleine ondernemingen” (regeling)
• 1 januari 2019: 154.141

• 1 januari 2020: 165.139

• 1 januari 2021: 177.486.

• Huidige Europese machtiging drempel 25k EUR loopt af op 
moment dat Richtlijn 2020/285 in werking treedt (1 januari 
2025) 

• Lidstaten kunnen dan nationale drempel vrij bepalen met een 
maximum van 85k EUR

ViDA
“VAT in the Digital Age” plannen van de EU Commissie 

107
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EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
E-invoicing en rapportering

• E-invoicing wordt de regel bij het uitreiken van facturen. 
• Vanaf 1 januari 2024 verandert de definitie van een elektronische factuur. 

Vanaf dan moeten deze in een gestructureerd formaat worden uitgereikt. 
• De voorwaarde dat de ontvanger elektronische facturen moet aanvaarden 

komt te vervallen

• Speerpunt van de hervorming: e-invoicing zal vanaf 2028 verplicht 
worden voor grensoverschrijdende B2B-transacties binnen de EU. 
Er gelden geen drempels of vrijstelling voor kleine bedrijven!

• Combinatie met real time reporting (binnen 2 werkdagen). 
• Termijn voor het uitreiken/rapporteren van de elektronische factuur zal 

worden verkort tot slechts twee werkdagen. 
• Bestaande systeem van intracommunautaire opgaves verdwijnt

• Het nieuwe systeem moet de lidstaten in staat moet stellen om veel 
sneller informatie uit te wisselen over btw-aangiftes in 
grensoverschrijdende transacties.

109

EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
E-invoicing en rapportering

• Voor lokale transacties hebben Lidstaten de optie om elektronische 
facturatie (zonder voorafgaande EU goedkeuring) te verplichten
• Moet voldoen aan de Europese norm (EN16931)
• Landen met bestaande afwijkende e-invoicing/reporting modellen hebben 

tot 1 januari 2028 om zich te schikken naar het EU model

• Facturen zullen meer informatie moeten bevatten (IBAN-
bankrekening van de leverancier, de vervaldatum voor de betaling 
en, in het geval van correcties, volgnummer van de initiële factuur)

• Mogelijkheid om verzamelfacturen uit te reiken wordt afgeschaft
(waardoor in principe altijd op transactiebasis moet worden 
gefactureerd)

• Belastingplichtigen die intra-Communautaire verwervingen doen 
zullen verplicht worden om gegevens over hun aankopen aan te 
geven

110
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EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
Platform economie

• Aansprakelijkheid platform bij korte termijn verhuur (max. 45 
dagen) van toeristische accommodatie en passagiersvervoer,  
in C2C en C2B transacties (vanaf 2025)

• Platforms zullen de mogelijkheid hebben om btw te voldoen 
via het éénloketmodel (OSS-regeling)

• Klaarheid over de btw-behandeling van de door platforms 
verleende diensten. Deze zullen aan btw onderworpen 
worden in het land waar de onderliggende gefaciliteerde 
transactie voor btw-doeleinden plaatsvindt

111

EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
Uitbreiding OSS (2025)

• Het éénloketmodel (OSS) zal worden uitgebreid tot lokale 
B2C-verkopen van goederen en andere B2C-transacties die 
buitenlanders in de EU verrichten. 

• Er komt een nieuwe OSS-regeling voor intra-EU 
overbrengingen van eigen goederen. Een groot pijnpunt hier 
is wel dat deze OSS-aangifte niet in de mogelijkheid zal 
voorzien om btw-aftrek uit te oefenen. De btw-aftrek zal dus 
nog steeds moeten lopen via een afzonderlijke 
teruggaafprocedure of een lokale btw-registratie.

• De bestaande call-off stock regeling komt te vervallen (er 
geldt voor de aanwezige voorraad wel een overgangsregeling 
tot eind 2024). 

112
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EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
Platforms

• De “deemed supplier” regel, waarbij het platform de btw moet 
afdragen, zal worden uitgebreid voor verkopen binnen de EU
• Momenteel geldt deze regel enkel voor verkopen door niet-EU leveranciers

• Deze regel zou worden uitgebreid naar alle leveringen binnen de EU, 
ongeacht waar de onderliggende leverancier is gevestigd en de status van de 
afnemer

• Het platform zal met andere woorden altijd instaan voor de afdracht van de 
btw (hetgeen de administratieve lasten voor verkopers zou moeten 
verminderen). 

• Een uitzondering is voorzien voor lokale platforms die slechts in één zijn 
gevestigd lidstaat en die alleen lokale leveringen binnen die lidstaat 
faciliteren.

• Daarenboven zouden de goederenbewegingen vóór de effectieve 
verkoop (intracommunautaire overbrengingen) ook moeten worden 
aangegeven via het platform.

113

EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
Platforms

• Platforms worden verplicht om toepassing maken van de IOSS-
regeling (import One Stop Shop) voor invoerzendingen van geringe 
waarde. 

• Ook zal het probleem van het kapen van IOSS-nummers aangepakt 
worden (men denkt hierbij om unieke referenties van zendingen te 
koppelen aan het IOSS-nummer).

• Tot slot zal de margeregeling voor tweedehands goederen, 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 
belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze transacties worden 
belastbaar in het land van de afnemer (in plaats van de 
dienstverrichter onder de huidige regeling) met de mogelijkheid om 
de transacties via de OSS-regeling aan te geven.  
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Btw-in-het-digitale-tijdperk_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Btw-in-het-digitale-tijdperk_nl
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EU Commissie – Aankondiging ViDA plannen
Verlegging van heffing (2025)

• Alle B2B-leveringen door buitenlanders aan geregistreerde 
afnemers zullen verplicht onderworpen worden aan de 
verlegging van heffing. 

• De verlegde transacties moeten door de leverancier in zijn EU 
sales listing vanaf 2025 aangegeven worden, en zijn 
onderworpen aan de (realtime) intra-EU rapportering, vanaf 
2028. 

• Onder het huidige systeem is een dergelijke verlegging slechts 
optioneel. De meeste landen kennen één of andere vorm van 
verlegging, maar leggen hierbij hun eigen landen-specifieke 
voorwaarden op, wat de btw-regels voor buitenlandse 
registraties complex maakt. 
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E-invoicing
Vraag nr. 1205 d.d. 26.10.2022 (Freilich)
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Btw-in-het-digitale-tijdperk_nl
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Vraag nr. 1205 d.d. 26.10.2022 (Freilich)
E-invoicing

• Er werd omtrent het verplicht uitreiken van gestructureerde elektronische 
facturen (e-invoicing) reeds intensief overleg gepleegd met diverse 
stakeholders en de betrokken federale overheidsdiensten. Mede op basis 
daarvan werden er al wetgevende teksten opgesteld. Tevens werd er 
inderdaad contact opgenomen met de Europese Commissie, aangezien 
een lidstaat dergelijke verplichting enkel kan opleggen mits daartoe 
voorafgaandelijk op Europees niveau door de Raad, op voorstel van de 
Europese Commissie, een afwijking werd toegestaan van de Europese 
btw-regels op grond van artikel 395 van Richtlijn 2006/ 112/EG (de btw-
richtlijn).

• De Europese Commissie heeft aangegeven de doelstelling van het project 
te ondersteunen en de impact ervan inzake fraudebestrijding inzake btw 
te onderschrijven. Ze is evenwel van oordeel dat het project verder moet 
worden aangevuld met een luik inzake elektronische rapportering (e-
reporting) opdat de voorgestelde regeling op voldoende wijze zou kunnen 
worden gegrond op het huidig artikel 395 van de btw-richtlijn.
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Vraag nr. 1205 d.d. 26.10.2022 (Freilich)
E-invoicing

• De combinatie tussen de verplichte uitreiking van 
gestructureerde elektronische facturen en elektronische 
rapportering wordt reeds in verschillende lidstaten toegepast 
of voorbereid. Aangezien een dergelijke combinatie meerdere 
voordelen biedt, niet alleen voor de btw-administratie maar 
ook voor de belastingplichtigen, zet ik graag mijn schouders 
onder dit uitgebreide project.

• Bij de uitwerking van dit project zal worden gewaakt over de 
vertrouwelijkheid van de gegevens, de interoperabiliteit van 
de systemen en zal rekening worden gehouden met de 
krijtlijnen van het voorstel van de Europese Commissie inzake 
"btw in het digitale tijdperk" 
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/0238c6f7-8311-48c3-b33b-a540d86ae3f2
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/0238c6f7-8311-48c3-b33b-a540d86ae3f2
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Aanpassing forfaits

Aanpassing forfaits 2022
Bakkers en ijsbereiders

• Aanpassing forfaits voor 
• Bakkers en brood- en banketbakkers (F03): zie deze link

• Ijsbereiders (F09): zie deze link

• Deze aanpassingen van de berekening van het forfait kunnen 
worden overgenomen in de vakken 64 en 49 van de aangiften 
van het 4de kwartaal 2022 of van het 1ste kwartaal 2023.
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https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/133-bakkers-btw-2022.pdf
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/ijsbereiders-forfait-2022
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