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Circulaire 2022/C/34 dd. 31.03.2022

Mondmaskers en handgels

• Verlenging van verlaagd tarief (6%) tot 30.06.2022
• Wet van 02.04.2021 (BS 13.04.2021), Wet van 18.07.2021 (BS 29.07.2021),
Wet van 29.09.2021 (BS 01.10.2021), KB van 21.12.2021 (BS 30.12.2021) en
KB van 23.03.2022 (BS 30.03.2022)
• Basisvoorwaarden: zie circulaire 2020/C/65, circulaire 2021/C/6, circulaire
2022/C/2 en circulaire 2022/C/34

• Vrijstelling bij invoer primeert

• Zie circulaire nr. 2020/C/54 en douaneregeling
• Invoer van goederen die (i) in België voor het verbruik worden aangegeven
door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of
filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn
gemachtigde zijn erkend en (ii) bestemd zijn om in België te worden
aangewend voor de bestrijding van het Coronavirus COVID-19.
• Geldig tot 30.06.2022
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Circulaire 2022/C/31 dd. 17.03.2022

Aftrek wagens
Methode 1
Methode 2
Methode 3

Rittenadministratie
Semi-forfaitair
35%

Tijdelijke overstap
mogelijk
in 2020-2021

• Keuze voor fiscaal voordeligste methode
• Combinatie methode 2 en methode 3 mogelijk
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Verlaagde tarieven
Wijziging Btw-richtlijn
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Richtlijn 2022/542 van 5 april 2022

Verlaagde tarieven

• 07.12.2021: akkoord Ecofin-raad
• 05.04.2022: formele goedkeuring
• 06.04.2022: publicatie + inwerkingtreding
• Bijwerking bijlage III Btw-richtlijn (verlaagde tarieven)
• Normaal tarief > 15%
• Verlaagde tarieven
• 2 verlaagde tarieven ( > 5%): max. 24 categorieën
• 1 superverlaagd tarief (< 5%) en 1 vrijstelling met recht op aftrek: max. 7
categorieën

• Vergroening
• Afwijkingen kunnen ook door andere Lidstaten worden toegepast
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Richtlijn 2022/542 van 5 april 2022

Gevolg?
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Richtlijn 2022/542 van 5 april 2022

Digitale diensten

• “Om een einde te maken aan de slechte dekking van
internettoegangsdiensten en om de ontwikkeling ervan te bevorderen,
moeten de lidstaten op zulke diensten een verlaagd tarief kunnen toepassen.
De toepassing van een verlaagd tarief op internettoegangsdiensten moet […]
een beperkte draagwijdte hebben. […] hebben zij geen betrekking op de
inhoud die via het internet wordt aangeboden.”
• “Met het oog op de digitale transformatie van de economie moeten de
lidstaten voorts gelivestreamde activiteiten, met inbegrip van evenementen,
op dezelfde manier kunnen behandelen als die welke voor verlaagde tarieven
in aanmerking komen wanneer ze fysiek worden bijgewoond.
• Om de belastingheffing in de lidstaat van verbruik te waarborgen, moeten alle
diensten die langs elektronische weg aan een afnemer kunnen worden
verstrekt, belastbaar zijn op de plaats waar de afnemer is gevestigd of zijn
woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft. Daarom moeten de regels
betreffende de plaats van de dienst in verband met dergelijke activiteiten
worden gewijzigd.”
Vanaf 01.01.2025
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Richtlijn 2022/542 van 5 april 2022

Digitale diensten

• “Met het oog op rechtszekerheid moet worden verduidelijkt dat in
het geval van organisaties die als liefdadige instellingen zijn erkend,
bij de beoordeling van de vereisten voor de toepassing van een
verlaagd tarief rekening moet worden gehouden met de algemene
activiteit en doelstellingen van de organisatie als geheel,
onafhankelijk van de uiteindelijke begunstigde van de
goederenlevering of van de diensten.
• Voorts moet Richtlijn 2006/112/EG worden gewijzigd teneinde de
toepassing van verlaagde tarieven in een beperkt aantal specifieke
situaties mogelijk te maken om redenen van maatschappelijk
belang, ten behoeve van de eindverbruiker of om een doelstelling
van algemeen belang na te streven. Daarom wordt de lijst van
goederen en diensten die in aanmerking komen voor verlaagde
tarieven in bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG uitgebreid met een
beperkt aantal van dergelijke bestaande afwijkingen.”
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Fietsen
Géén verlaagd tarief
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KB 06.04.2022 (BS 06.04.2022)

Wat voorafging

• Wet 13.04.2019 (BS 29.04.2019) – rubriek XXIII, cijfer 12 van tabel A
KB nr. 20 – verlaagd tarief (6%) van toepassing op:
• '12° De rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs, zoals
bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met
dien verstande dat wat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs
betreft, de regeling alleen geldt indien ze elektrisch worden aangedreven’
• Art. 4 W. 13.04.2019: inwerkingtreding onderworpen aan de instemming EU

• Wet 06.06.2019 (BS 26.06.2019) – rubriek XXXIV, cijfer 4 van tabel A
KB nr. 20 – verlaagd tarief (6%) van toepassing op:
• 'De sterilisatie van katten door een dierenarts in de zin van artikel 1 van de
wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde’
• Art. 3 W. 06.06.2019: inwerkingtreding onderworpen aan de instemming EU

• Circulaire 2019/C/64 dd. 08.07.2019 betreffende de verlaging van
het btw-tarief op de levering van fietsen en op de sterilisatie van
katten
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KB 06.04.2022 (BS 06.04.2022)

Afschaffing verlaagd tarief

• KB 06.04.2022 (BS 06.04.2022): retroactieve afschaffing verlaagd
tarief voor fietsen
• Verslag aan de Koning: “Er werd binnen de Regering evenwel
overeengekomen dat het voor de maatregel gereserveerde budget zal
herbestemd worden voor alternatief mobiliteitsbeleid ter promotie van het
gebruik van de fiets in het kader van het woon-werkverkeer, zoals
bijvoorbeeld uitvoering geven aan het actiepunt met betrekking tot de
verbetering van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer opgenomen
in het Actieplan ter Promotie van de Fiets (BeCyclist)”

• Circulaire 2022/C/39 dd. 08.04.2022
• “Bovendien werd de Regering er recent attent op gemaakt dat fietsmerken
vaak de prijzen van hun producten harmoniseren op basis van de
verkoopprijs inclusief btw. Dit zou betekenen dat een btw-verlaging op
(elektrische) fietsen niet ten goede zou komen aan de klant.”
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Forfaits
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Wet “Diverse” en KB van 27 december 2021

Opheffing forfaits

• Gefaseerd uitdoven van de forfaitaire grondslagen
• Vanaf 01.01.2022 kan er niet meer worden voor geopteerd
(“grootvaderclausule”)
• Afschaffing op 01.01.2028

• Forfaitaire landbouwregeling blijft wel bestaan
• Specifieke delegatie aan de Koning
• Bijzondere voorwaarden wegens afschaffing forfaits (cfr. combinatie
landbouwregeling en kleine onderneming of forfaitaire regeling)
• Inwerking op 01.01.2022
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In de krant in oktober 2021

Caféhouders: Quid?
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Aankondiging 20.04.2022

Caféhouders: behoud forfaits Q4/2021
• De Raad van State heeft de forfaitaire regeling inzake btw voor de
(kleine) caféhouders voor het jaar 2020 (F-2020/4-24) vernietigd
omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd waren (arrest nr.
251.520 d.d. 17.09.2021).
• Hebt u geopteerd voor die forfaitaire regeling? Ondanks de
vernietiging door de Raad van State verliest u die regeling niet en
hoeft u niet te veranderen van btw-regeling. Een ministerieel besluit
is momenteel in voorbereiding om de vormvoorwaarden te
herstellen. We houden u op de hoogte van de publicatie van dat
besluit.
• Hoe moet u de btw-aangifte voor het eerste kwartaal 2022
invullen? U kunt die invullen op basis van de forfaitaire grondslagen
die van toepassing waren in het vierde kwartaal 2021.
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Raad van State 251.520 d.d. 17.09.2021

Caféhouders en kleine caféhouders
• “Circulaire van reglementaire aard werd niet voorgelegd voor
advies van de afdeling wetgeving en bevat geen enkele
rechtvaardiging van de spoedeisendheid ”
• Forfaitaire regeling inzake btw voor de caféhouders - jaar
2020 (F 2020/4-24) werd vernietigd
• Het verzoek tot handhaving van de gevolgen van het
bestreden besluit werd niet aanvaard
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RvSt advies nr. 70.713/3 van 29 december 2021

Caféhouders en kleine caféhouders

• In het advies nr. 70.713/3 van 29 december 2021, heeft de afdeling
wetgeving van de Raad van State geweigerd die "circulaire" te
onderzoeken, op grond van de volgende redenen:

• de forfaitaire regeling weliswaar uitgevaardigd als een circulaire, maar ze heeft
een reglementair karakter;
• die werkwijze houdt een miskenning in van de voornoemde wetsbepaling, die
inhoudt dat alle reglementaire besluiten in beginsel aan de afdeling Wetgeving
van de Raad van State moeten worden voorgelegd;
• die onwettigheid kan niet worden geremedieerd door de forfaitaire regeling, nog
steeds in de vorm van een circulaire, als dusdanig aan de afdeling Wetgeving om
advies voor te leggen. De afdeling Wetgeving is immers niet bevoegd om over
dergelijke circulaires advies te geven, zelfs indien ze, zoals in dit geval, een
regelgevend karakter vertonen;
• eerst moet de forfaitaire regeling worden omgewerkt tot een ontwerp van
koninklijk besluit of eventueel een ontwerp van ministerieel besluit. Dat
veronderstelt uiteraard onder meer dat voor dat ontwerpbesluit en geëigende
rechtsgrond voorhanden is, die in de aanhef van dat besluit moet worden
vermeld. Pas daarna kan - en moet - dat ontwerpbesluit om advies worden
voorgelegd aan de afdeling Wetgeving.
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RvSt adviezen nr. 71.268/3 en 71.271/3 dd. 24.04.2022

Caféhouders en kleine caféhouders

• "Het regelen van de "praktische toepassingsmodaliteiten" van het
koninklijk besluit nr. 2 van 19 december 2018 wat betreft de
vaststelling van de forfaitaire grondslagen kan evenwel niet als een
maatregel van bijkomstige of detailmatige aard worden
beschouwd. Zoals blijkt uit het ontwerp van ministerieel besluit `tot
vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake de
belasting over de toegevoegde waarde voor caféhouders en kleine
caféhouders' waarover de Raad van State eveneens om advies werd
gevraagd (adviesaanvraag nr. 71.271/3) wordt aldus aan de minister
de bevoegdheid gegeven om te bepalen op wie de regeling van
toepassing is, en wat de belastbare grondslag voor de forfaitaire
belastingregeling is. Een dergelijke aangelegenheid moet evenwel in
een koninklijk besluit worden geregel."
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KB nr. 2bis d.d. 15.05.2022 (BS 25.05.2022)

Caféhouders en kleine caféhouders

• “Overeenkomstig deze adviezen van de Raad van State en
haar rechtspraak met betrekking tot deze problematiek,
maken de modaliteiten voor de berekening van de forfaitaire
grondslagen voor de caféhouders en de kleine caféhouders
het voorwerp uit van dit koninklijk besluit.”
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KB nr. 2bis d.d. 15.05.2022 (BS 25.05.2022)

Caféhouders en kleine caféhouders

• Aanvulling van KB nr. 2
• Onderscheid tussen kleine caféhouders en caféhouders
• O.a. aankoop koude dranken (< 17.400 €, brutowinsten, …)

• Gaat nog steeds uit van 4% verlies op vat bier
• 192 glazen uit 1 vat

• Retroactieve inwerkingtreding: 1 januari 2020
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Zonnepanelen en
warmtepompen
KB 27 maart 2022

22

22

11

Beslissing nr. E.T. 113.873 dd. 19.02.2008

Zonnepanelen en warmtepompen
•

•

•
•
•

•

In de regeling die van toepassing is inzake btw-tarieven in de onroerende sector, zijn werk in onroerende staat en de
uitdrukkelijk ermee gelijkgestelde handelingen zoals, onder andere, de levering met aanhechting aan een privé-woning of aan
elk ander beoogd gebouw, van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie, sanitaire
installatie, installatie gebruikt voor centrale verwarming of airconditioning, onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6
pct. of 12 pct. wanneer de voorwaarden van artikel 1bis van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven,
rubrieken XXXI en volgende van tabel A, alsook rubriek X van tabel B van de bijlage bij dat koninklijk besluit vervuld zijn.
Thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen voor de productie van warmte-energie en/of elektriciteit voor een privé-woning,
vormen een bestanddeel van voornoemde installaties, zelfs wanneer ze bij plaatsing niet onroerend van aard worden. Dit is
eveneens het geval wanneer de panelen om technische en/of esthetische redenen geplaatst worden op het terrein
aanpalend aan de woning of op een bijgebouw.
Uit wat voorafgaat volgt dat in de voornoemde omstandigheden, de levering met aanhechting of de loutere aanhechting van
deze panelen, alsook het er aan verrichte onderhouds- of herstelwerk, het verlaagd btw-tarief kunnen genieten voor zover
aan alle andere toepassingsvoorwaarden is voldaan.
Ook al is het verlaagd tarief van toepassing, zelfs wanneer een eventueel geproduceerd energie-overschot geïnjecteerd wordt
in het distributiesysteem (verkoop aan elektriciteit-verdelers), dient er een uitsplitsing te gebeuren als de omvang van de
installaties een productie toelaat die op een betekenisvolle wijze het verbruik van een woning overschrijdt.
De verlaagde tarieven van 6 pct. en 12 pct. zijn daarentegen uitdrukkelijk uitgesloten van de voorziene bepalingen, zowel wat
werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen betreft, die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning,
als deze die de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van zwembaden, sauna's, midget-golfbanen,
tennisterreinen en dergelijke installaties tot voorwerp hebben.
De eenvoudige levering van desbetreffende panelen is altijd onderworpen aan het normaal btw-tarief, dat momenteel 21%
bedraagt.
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)

Zonnepanelen en warmtepompen
Art. 1quater/1. Koninklijk Besluit nr. 20
§1 In afwijking van artikel 1 worden vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2023 onderworpen aan het
verlaagd tarief van zes pct., het werk in onroerende staat dat tot voorwerp heeft de levering met
plaatsing van:
1° fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;
2° thermische zonnepanelen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;
3° warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

§ 2. De toepassing van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker in de zin van de
rubrieken XXXI, §§ 1 en 2 en XXXVIII, §§ 1 en 2, van tabel A van de bijlage van dit besluit;
2° de handelingen hebben betrekking op een woning die, na de uitvoering ervan, daadwerkelijk hetzij
uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;
3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming in de
loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking
tot die handelingen;
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)

Zonnepanelen en warmtepompen

4° de technische installaties die het voorwerp uitmaken van de in paragraaf 1, 2° en 3°, bedoelde
handelingen voldoen aan de benchmarks voor emissies als respectievelijk vastgesteld in bijlage V bij
Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de eisen inzake ecologisch ontwerp voor
verwarmingsketels voor vaste brandstoffen betreft en in bijlage V bij Verordening (EU) 2015/1185 van
de Commissie van 24 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement
en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming
die vaste brandstoffen gebruiken, en waaraan een EU-energielabel is toegekend waaruit blijkt dat is
voldaan aan het criterium van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees
Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot
intrekking van Richtlijn 2010/30/EU;
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)

Zonnepanelen en warmtepompen

5° de door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, maken melding van
het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen en
bevatten de volgende vermelding:
"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de
ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan
een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder
dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de
woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van
die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de
afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde
belasting, interesten en geldboeten.".
Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op de in paragraaf 1 bedoelde handelingen met
betrekking tot de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening
van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals
zwembaden, sauna's en dergelijke installaties.".
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)

Zonnepanelen en warmtepompen
• “Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op alle werkzaamheden
die nodig zijn voor de plaatsing van de bedoelde installaties
(voorbereiding van de werf, eventuele specifieke grondwerken zoals
grondboringen, elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden,
afwerking enz.). Het strekt zich uit tot alle onderdelen en
toebehoren van de technische installatie die specifiek zijn voor het
betrokken systeem (bv. bevestigingsmateriaal, kabels, leidingen,
warmtewisselaars, omvormers, regelingen, circulatiepompen enz.)
maar is niet van toepassing op het a-specifieke gedeelte van het
verwarmings- of elektriciteitssysteem dat nodig is om de opgewekte
elektriciteit of warmte in de woning te verspreiden. Dat is
bijvoorbeeld het geval met het systeem van vloerverwarming
waarop bepaalde zonneboilers of een warmtepomp veelal worden
aangesloten.”
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)

Zonnepanelen en warmtepompen
• “Deze maatregel strekt er daarentegen niet toe om tegen een
lagere kostprijs buitensporig energieverbruik mogelijk te
maken, zoals bijvoorbeeld wanneer men een privézwembad,
een sauna of elke andere constructie die als recreatief en in
het algemeen als luxueus wordt beschouwd, wil verwarmen.
Bijgevolg voorziet artikel 1quater/1, nieuw, § 2, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 20 dat het verlaagd tarief in geen
geval van toepassing is op de handelingen met betrekking tot
de technische installaties die uitsluitend instaan voor de
energie- of warmtevoorziening van elementen van de
woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden
gebruikt zoals zwembaden, sauna's en dergelijke
constructies.”
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Elektriciteit en gas
Verlaagd btw-tarief
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KB 21.02.2022 en KB 23.03.2022

Elektriciteit – Verlaagd tarief
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 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 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.
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, 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.
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KB 23.03.2022

Gas en warmte – Verlaagd tarief
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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KB 21.02.2022 en KB 23.03.2022

Verlaagd tarief

• Basisvoorwaarden:
• Natuurlijk persoon
• Residentieel contract = geen ondernemingsnummer opgegeven

• Onderscheid tussen
• Voorschotfacturen
• Eindafrekening

• Nota bene: impact op kortingen is toegelicht in een circulaire
• Circulaire 2022/C/35 dd. 30.03.2022 over elektriciteit (initiële
regeling)
• Circulaire 2022/C/48 dd. 11.05.2022
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Afbraak en heropbouw
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Afbraak en heropbouw

Wie volgt er nog?

Even samenvatten
• Eerst was er de aankondiging
• Daarna de maatregel (met memorie van toelichting enz)
• Daarna FAQ’s (dd. 23.12.2020)
• Daarna een Circulaire (dd. 25.02.2021) ter vervanging van de eerste FAQ’s
• Daarna nieuwe FAQ’s (dd. 15.03.2021)
• Nieuwe FAQ’s (dd. 03.06.2021) ter vervanging van de laatste FAQ’s
De circulaire staat op fisconet en de FAQ’s op financien.belgium.be
• Circulaire 2021/C/104 (dd. 07.12.2021) ivm noodweer
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)

Verlenging termijn
Looptijd maatregel




"32 steden"

Onbeperkt

Inrichting/afwerking: btw
opeisbaar tot 31.12 van

het jaar van eerste
ingebruikname



Nieuwe maatregel

Van 01.01.2021 tot 31.12.2023
(opeisbaarheid btw)
Werken voordien gestart: enkel
voor btw opeisbaar van
01.01.2021 tot 31.12.2023 +
verklaring ingediend voor
31.03.2021
Inrichting/afwerking: btw
opeisbaar tot 31.12 van het jaar
van eerste ingebruikname
Omgevingsvergunning
aangevraagd vanaf 01.07.2023:
max. 25% totaalbedrag werken
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Circulaire 2022/C/45 dd. 02.05.2022

Verlenging termijn – “overmacht”
• Bespreking verlenging termijn – geen wijziging voorwaarden
• Overmacht bij langdurige verhuur in het kader van het sociaal beleid

• Voorwaarde moet minstens vervuld blijven tot 31 december van het vijftiende jaar dat
volgt op het jaar van eerste ingebruikneming of eerste inbezitneming van de woning
(artikel 1quater, § 5, van het koninklijk besluit nr. 20).
• Indien zich tijdens de voormelde periode wijzigingen voordoen waardoor voormelde
voorwaarden niet langer vervuld is, moet de bouwheer of de verkrijger daarvan een
verklaring indienen (via een formulier nr. 111/2B of 111/3B) binnen een termijn van drie
maanden vanaf de datum waarop de wijzigingen aanvangen. Bovendien moet de
bouwheer of de verkrijger binnen dezelfde termijn het belastingvoordeel (het verschil
tussen het verlaagd btw-tarief en het normale btw-tarief) dat hij heeft genoten
terugstorten aan de staat voor het jaar waarin de wijziging zich voordoet en voor de nog te
lopen jaren tot beloop van een vijftiende per jaar.
• Circulaire 2021/C/18 (randnummers 4.1.2.4. en 5.2.2.4.): 'Die storting moet evenwel niet
gebeuren in geval van overlijden van de bouwheer/de verkrijger of bij elk ander behoorlijk
verantwoord geval van overmacht (bv. volledige vernieling van de heropgerichte woning
door brand) dat hem definitief verhindert nog te voldoen aan de voormelde voorwaarden.’
• Overlijden van de bouwheer of de verkrijger niet langer aangemerkt als overmacht
• Erfgenamen moeten belastingvoordeel pro rata temporis terugstorten in geval ze de
desbetreffende woning een andere bestemming geven.
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GW Hof 56/2022, rolnr. 7611, 21.04.2022

Afbraak door dezelfde persoon
• Verzoek tot gedeeltelijke vernietiging.

• Leverancier moet zelf hebben afgebroken. Aankoop onbebouwd perceel
nadat de vorige eigenaar heeft afgebroken geldt niet. Schending
gelijkheidsbeginsel?
• “Overdreven last”, “concurrentieel nadeel”

• Grondwettelijk Hof

• Wetgever heeft ruime beoordelingsbevoegdheid bij vaststelling tarieven
• Het Hof kan de beleidskeuze van de wetgever, alsook de motieven die
daaraan ten grondslag liggen, alleen maar afkeuren als die berusten op een
manifeste vergissing of als kennelijk onredelijk zouden zijn.
• Maatregel heeft o.a. tot doel om bouwpromotoren aan te zetten verouderde
gebouwen af te breken en te vervangen door een nieuwbouwproject
(bevorderen van energie-efficiëntie). Geen onredelijke beleidskeuze
• Het zijn uiteindelijk de kopers die het normale btw-tarief van 21%
verschuldigd zijn. Concurrentieel nadeel het maakt het voor verkopers niet
buitensporig moeilijk of onmogelijk
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Teruggaaf
Maandelijkse teruggaaf
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KB 01.02.2022 (BS 14.02.2022) + erratum

Openbare dienstverplichtingen

Art. 81 Koninklijk Besluit nr. 4
§ 2. Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige zijn evenwel vatbaar voor
teruggaaf:
5° het door de Staat verschuldigde bedrag na het indienen van de in artikel 53, § 1, eerste
lid, 2°, van het Wetboek bedoelde maandaangifte door een andere dan een in artikel 55,
§ 3, tweede lid, van het Wetboek bedoelde belastingplichtige, wanneer dat ten minste 50
euro bedraagt en wanneer het overschot in het voordeel van die belastingplichtige:
a) ten minste 12.000 euro bedraagt gedurende het verstreken kalenderjaar of 1.000 euro
voor de betrokken aangifteperiode gedurende het eerste kalenderjaar waarin deze
belastingplichtige ertoe gehouden is openbare dienstverplichtingen te vervullen;
b) afkomstig is van tijdens diezelfde periode in aftrek gebrachte bedragen die voor ten
minste dertig procent hun oorsprong vinden in de aankopen van goederen en diensten
verricht op grond van één of meer van zijn openbare dienstverplichtingen.
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Circulaire 2022/C/54 d.d. 20.05.2022

Openbare dienstverplichtingen

• De openbare dienstverplichtingen omvatten uiteenlopende
verplichtingen die door een bevoegde overheid worden opgelegd
aan leveranciers of dienstverrichters met de bedoeling om de vrije
marktwerking in het algemeen belang te corrigeren
• Elektriciteits- en gasmarkt (met betrekking tot de ecologische, technische en
sociale aspecten van de energievoorziening)
• Postdiensten
• Openbaar vervoer

• Referentieperiode: voorafgaand kalenderjaar, 12 maanden of eerste
jaar verplichting (1 maand)
• Referentiebedragen: zie KB
• Aanvraag: schriftelijk, gemotiveerd, met bewijsstukken
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KB 21.02.2022 en KB 23.03.2022

Elektriciteit, gas, warmte

Art. 81 Koninklijk Besluit nr. 4
§ 2. Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige zijn evenwel vatbaar voor
teruggaaf:
6° het bedrag dat verschuldigd is door de Staat na het indienen van de in artikel 53, § 1,
eerste lid, 2°, van het Wetboek bedoelde maandaangifte wanneer het 50 euro bereikt en
wanneer de economische activiteit van deze belastingplichtige bestaat uit de levering van
elektriciteit, aardgas of warmte via warmtenetten, waarvoor het verlaagd btw-tarief van
toepassing is overeenkomstig de artikelen 1bis en 1bis/1 van het koninklijk besluit nr. 20
van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
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KB’s 01.02.2022, 21.02.2022 en 23.03.2022

Maandelijkse teruggaaf
• Gebruikelijke randvoorwaarden

• Minimumbedrag van het btw-krediet 50 euro
• Alle aangiftes (elektronisch) ingediend
• Mits aanvraag vergunning

• Snellere terugbetaling (idem gewone maandelijkse teruggaaf)
• Specifiek voor openbare dienstverplichtingen: 30% geldt voor
bedrag aan aftrekbare btw (niet voor overschot)
• Inwerkingtreding
• Openbare dienstverplichtingen: teruggaven vanaf 01.01.2022
• Verlaagd tarief: 01.03.2022 (elektriciteit) 01.04.2022 (rest)

• Zie ook Circulaire 2022/C/35 dd. 30.03.2022 en Circulaire
2022/C/48 dd. 11.05.2022
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Aangiftes
Uitstel indiening
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Aankondiging

Indieningstermijn Q3 en september 2022
• “De FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en
het ITAA hebben in onderling overleg afgesproken om de
aangiftetermijnen voor de personenbelasting (This hyperlink opens
a new window), vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden.
• Daarom wordt de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het
derde kwartaal 2022 en september 2022 éénmalig vastgelegd op
25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.
• Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24
oktober 2022 indienen.
• De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal
2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober
2022 gebeuren.”
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Teruggaaf
Vervanging KB nr. 56 (+ wijziging KB’s nr. 4 en 31)
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Vervanging KB nr. 56 (KB 10.04.2022, BS 19.04.2022)

Teruggaaf 13e Richtlijn

• De niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige die
in België teruggaaf van de belasting over de toegevoegde
waarde wenst te verkrijgen, dient voortaan langs
elektronische weg een teruggaafverzoek in via de portaalsite
die de administratie in België heeft ingesteld
• Inwerkingtreding: 1 juli 2022

Bron: vrt, 14.03.2022
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Kleine ondernemingen
Overgang van gewone regeling naar vrijstellingsregeling
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Vraag nr. 698 d.d. 28.10.2021 (Matheï)

Overgang naar kleine ondernemingen
• Overschakelen van gewone aangiftes naar vrijstellingsregeling
(omzet vorig kalenderjaar < 25.000 €):
• 1 januari
• 1 juli

• Aanvraag in principe via een aangetekend schrijven aan btwcontrolekantoor
• Administratie aanvaardt dat overgang wordt aangegeven via
formulier e604B
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Aankondiging d.d. 22.04.2022

Kleine ondernemingen

• U kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine
ondernemingen als uw omzet onderworpen aan het normale btw-regime
het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en u
voldoet aan de andere voorwaarden. Met die regeling bent u vrijgesteld
van de meeste btw-verplichtingen.
• Wilt u gebruik maken van die regeling? Als uw omzet in 2021 niet meer
dan 25.000 euro bedroeg, zult u in de loop van de maand mei een brief
‘Toepassing van de btw-vrijstellingsregeling’ ontvangen. Daarin staat meer
informatie over de voorwaarden en modaliteiten van die regeling. U vindt
die brief in MyMinfin: u meldt zich aan en u klikt op ‘Mijn documenten’.
• Voldoet u aan de voorwaarden én wilt u voor die regeling kiezen? Dien uw
aanvraag tot wijziging van de btw-regeling in vóór 10 juni 2022 via de
toepassing e604 (externe link) > ‘Wijziging btw-identificatie’ > ‘Regime’.
• Meer informatie over de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
• Meer informatie over de toegang tot de toepassing e604
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Recht op aftrek
Sanering (Gent, 28.09.2021)
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Gent 28.09.2021 2020/AR/1160

Sanering
• Feiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Varkenskweker, faillissement in oktober 2013
Curator 1 verkoopt alle varkens in oktober 2013
Brand in december 2013
Saneringskosten (o.a. opruimen mestputten, expertise brandschade,
…)
Jaaraangiftes 2015-2016: teruggaaf
Weigering door administratie: “Geen activiteiten meer sinds 2015”
Curator 1 tekent akkoord (correctieopgave)
Curator 2 wordt aangesteld en betaalt openstaande som “onder
voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis”
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Gent 28.09.2021 2020/AR/1160

Sanering

• Geldigheid correctieopgave
• Vraag of het voor de aftrek relevant is dat de btw-plichtige geen btwbelaste handelingen meer heeft gesteld is een rechtsvraag en geen
feitenkwestie
• Dwaling in rechte

• Recht op aftrek
• Handelingen die betrekking hebben op de afwikkeling van de
stopzetting van de activiteit en op de vereffening ervan, zijn
verbonden met die economische activiteit
• Feit dat nog niet duidelijk is wat de uiteindelijke bestemming van de
gesaneerde gronden zal worden is irrelevant
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Onroerende verhuur
Ontmoetingscentra
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Beslissing nr. E.T. 13.560 dd. 01.12.1972

Wat voorafging

• “De overeenkomst waarbij iemand zich ertoe verbindt een
gemeubileerde zaal ter beschikking te stellen van personen
die er willen vergaderen of een plechtigheid organiseren, en
bovendien dranken te leveren samen met de voorwerpen
nodig voor het gebruik van die dranken in die zaal (glazen,
kopjes of andere gelijkaardige recipiënten) is voor het geheel
een dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, 11° , van het
Wetboek.”
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Cass. 29 januari 2021, F.18.0163.N., PC De Craeyere

Wat voorafging

• Gent 5 juni 2018, 2016/AR/2111
• “Er moet worden vastgesteld dat de door de geïntimeerde (PC De
Craeye) verschafte diensten economisch nauw met elkaar verbonden
zijn. Zo een zaal wordt ter beschikking gesteld dan is dit onlosmakelijk
verbonden met het doel dat de gebruikers van de zaal voor ogen
hebben, nl. een bijeenkomst te houden waarbij:
• aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven dranken te nuttigen,
dranken verplicht geleverd door de geïntimeerde (de gebruikers hebben
geen vrije keuze wat dit betreft) aan de hand van eveneens door de
geïntimeerde ter beschikking gestelde glazen, kopjes of andere
gelijkaardige recipiënten; voor deze prestaties is niet vereist dat ter
plaatse iemand van de geïntimeerde aanwezig zou zijn, zodat de
appellant dit ten onrechte aanvoert;
• aan de deelnemers hiertoe zitplaatsen worden aangeboden aan tafels,
zitplaatsen en tafels die ook worden geleverd door de geïntimeerde.”
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Cass. 29 januari 2021, F.18.0163.N., PC De Craeyere

Wat voorafging

• Gent 5 juni 2018, 2016/AR/2111
• “Er moet worden vastgesteld dat de door de geïntimeerde (PC De
Craeye) verschafte diensten economisch nauw met elkaar verbonden
zijn. Zo een zaal wordt ter beschikking gesteld dan is dit onlosmakelijk
verbonden met het doel dat de gebruikers van de zaal voor ogen
hebben, nl. een bijeenkomst te houden waarbij:
• aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven dranken te nuttigen,
dranken verplicht geleverd door de geïntimeerde (de gebruikers hebben
geen vrije keuze wat dit betreft) aan de hand van eveneens door de
geïntimeerde ter beschikking gestelde glazen, kopjes of andere
gelijkaardige recipiënten; voor deze prestaties is niet vereist dat ter
plaatse iemand van de geïntimeerde aanwezig zou zijn, zodat de
appellant dit ten onrechte aanvoert;
• aan de deelnemers hiertoe zitplaatsen worden aangeboden aan tafels,
zitplaatsen en tafels die ook worden geleverd door de geïntimeerde.”
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Vraag nr. 853 d.d. 02.03.2022 Matheï

Verhuur van zalen

• “De louter passieve terbeschikkingstelling van een zaal,
zonder dat deze terbeschikkingstelling kan worden
beschouwd als een element van een complexe dienst, aan
verenigingen en particulieren die de zaal slechts voor een
korte duur gebruiken, als onroerende verhuur vrijgesteld van
de btw wanneer zij gebeurt:
• aan natuurlijke personen die de zaal gebruiken voor hun
privédoeleinden of, meer in het algemeen voor andere doeleinden
dan die van hun economische activiteit,
• aan organismen zonder winstoogmerk,
• aan eenieder die de goederen aanwendt voor handelingen die
vrijgesteld zijn op grond van artikel 44, § 2, van het Btw-Wetboek
(sportclubs, onderwijsinstellingen, musea en dergelijke).”
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Vraag nr. 853 d.d. 02.03.2022 Matheï

Verhuur van zalen

• “De terbeschikkingstelling van tafels en stoelen en meer in
het algemeen van alle goederen die de basisuitrusting van de
zaal vormen, wordt als een bijzaak van de vrijgestelde
verhuur gezien en is in de bedoelde omstandigheden
bijgevolg evenmin aan de btw onderworpen.”
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Vraag nr. 853 d.d. 02.03.2022 Matheï

Verhuur van zalen

• “Het Hof van Cassatie heeft in bedoeld arrest alleen maar bevestigd
dat het hof van beroep te Gent in het arrest van 5 juni 2018 haar
beslissing dat het in het aan haar voorgelegd geval, gelet op de door
dat Hof vastgestelde feitelijke omstandigheden (waarover het Hof
van Cassatie zelf geen uitspraak doet), een complexe dienst betrof,
naar recht heeft verantwoord, m.a.w. dat het hof van beroep
rechtsgeldig tot haar beslissing is kunnen komen rekening houdend
met de door haar vastgestelde feitelijke omstandigheden van het
voor haar aanhangig geding.
• Concreet betekent het voorgaande dat de btw-vrijstelling bij
onroerende verhuur van ontmoetingscentra met drank, zowel voor
privéfeesten, gewone samenkomsten als vergaderingen voor
verenigingen, wel degelijk geval per geval moet beoordeeld worden
en het dus nog steeds om een feitenkwestie gaat hetgeen betekent
dat het arrest van het Hof van Cassatie van 29 januari 2021 niet
zomaar mag veralgemeend worden.”
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Onroerende verhuur
“Actieve” terbeschikkingstelling
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0104 d.d. 08.03.2022

“Actieve” terbeschikkingstelling

• Gebouw wordt ter beschikking gesteld van
(studenten)verenigingen voor de organisatie van
evenementen
• “In het onderhavige geval kunnen sommige van de geleverde
goederen en diensten weliswaar worden beschouwd als
bijkomstig bij de terbeschikkingstelling van de ruimte
(levering van water, elektriciteit, enz.), maar andere duidelijk
niet (levering van producten tegen voordelige prijzen,
betaling van auteursrechten aan SABAM, gemeentelijke
toestemming om de avond te organiseren, pendeldienst,
enz.)”
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0104 d.d. 08.03.2022

“Actieve” terbeschikkingstelling

• Voor zover de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met de
terbeschikkingstelling van de zaal, aangezien de huurder er
geen afstand van kan doen en deze diensten de verhuurder in
staat stellen een ruimte ter beschikking te stellen die klaar is
voor een avond zonder dat de huurder zich nog steeds zorgen
hoeft te maken over organisatorische beperkingen
• = terbeschikkingstelling + diensten
• = complexe, aan belasting onderworpen dienst
overeenkomstig artikel 18, § 1, eerste lid, Wbtw
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Onroerende verhuur
Optie onroerende verhuur – 1 oktober 2018
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Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018
• Verzoek tot individuele beslissing in verband met verhuur
onder optie
• Constructiewerken ondergronds gebouw voor 01.10.2018

• Antwoord van de administratie:
• “De administratie is van oordeel dat het artikel 44, §3, 2 °, d) (nieuw),
van het btw-wetboek niet kan worden toegepast op de verhuur van
restaurant- en winkelruimte die zich bevinden binnen het gebouw
‘[Naam Gebouw ...]’, aangezien niet aan de voorwaarde voldaan is die
stelt dat de belasting op de handelingen bedoeld in artikel 19, §2,
derde lid, met betrekking tot het gebouw zelf en die bijdragen tot de
oprichting ervan, ten vroegste op 1 oktober 2018 voor de eerste keer
opeisbaar is geworden."

64

64

32

Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018
• Verzoek tot heroverweging wegens gewijzigde feitelijke
omstandigheden :
• "Het ondergrondse gebouw zal weliswaar nog steeds uit 4
ondergrondse verdiepingen bestaan, maar deze zullen enkel nog
gebruikt worden als berging enerzijds en als parking voor auto's en
fietsen anderzijds die beiden het voorwerp zullen uitmaken van een
verkoop. Er zal dus geen winkelruimte en geen roltrap meer voorzien
worden.“

• Administratie blijft bij haar standpunt
• Gemeenschappelijke lift
• Technische ruimten
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Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018
• Rechtbank: vraag of de eerder opgerichte ondergrondse
constructies werken zijn met betrekking tot het gebouw zelf
• “Hoewel artikel 44, §3, 2°, d), derde lid BTW-Wetboek in het kader
van de draagwijdte van de overeenkomsten een onderscheid maakt
tussen gebouwen of gedeelten van gebouwen, wordt dit
onderscheid niet gemaakt bij de voorwaarde met betrekking tot de
oprichtingswerken”
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Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018
• “Met verweerder moet worden vastgesteld dat artikel 44, §3, 2°, d),
derde lid BTW Wetboek in de concrete omstandigheden die
voorliggen niet toelaat het ondergrondse gedeelte van het bouwwerk
- en de werken die daar zijn uitgevoerd - los te koppelen van het
bovengrondse gedeelte. In het ondergrondse gedeelte bevinden zich
elementen die ingrijpend gewijzigd zijn in het kader van de
oprichtingswerken en die integraal deel uitmaken van het
bovengrondse gedeelte, waaronder voorzieningen voor de lift en
technische ruimten. Het betreft (oprichtings)werken met betrekking
tot het 'gebouw zelf'. De argumentatie van eiseres dat de uitgevoerde
werken het commercieel- en kantoorgedeelte van de toren slechts
'voor zéér beperkte mate' zouden dienen, doet hieraan geen
afbreuk.”
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Voorafg. Besl. nr. 2021.955 d.d. 21.12.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018
• Basisvoorwaarde voor optionele verhuur: “oprichtings”-btw ten
vroegste opeisbaar op 1 oktober 2018
• Uitz. Opslagruimtes

• Hier: bouw van kantoorgebouw bovenop bestaande garage –
aanvaard als nieuwbouw door rulingcommissie:

• Ten tijde van de bouw van de parkeergarages was er nog geen concreet
bouwproject;
• De parking onder is als geheel voor het publiek toegankelijk en is vooral
bedoeld voor gebruikers die er niet wonen;
• De parking is functioneel onafhankelijk van de gebouwen die erop worden
gebouwd.
• De bouw van de parkeergarages draagt niet specifiek bij tot de bouw van het
kantoorgebouw

• Terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen in principe aan de btw
onderworpen – in casu bijzaak bij de hoofdzaak
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Onroerende verhuur
Optie onroerende verhuur – Opslagruimte
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0125 d.d. 29.03.2022

Verhuur van opslagruimtes

• Verbonden vennootschappen X (opstalhouder – verhuurder)
en Y (grondeigenaar)
• Contract van onroerende leasing – bezorgcentrum voor
tijdelijke opslag
• Vragen aan rulingcommissie
• Na afloop onroerende leasing verhuur onder optie?
• Quid impact op herzieningstermijn

• Basisvraag: verhuur als opslagruimte of als ander gebouw?
• Cfr. “cut off” datum oktober 2018
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0125 d.d. 29.03.2022

Verhuur van opslagruimtes
• Opslagruimte?

• “In een vergelijkbare context heeft de rulingdienst al geoordeeld dat
ruimtes specifiek ingericht en gebruikt voor de tijdelijke opslag van
goederen, die worden gerouteerd louter met het oog op finaal
transport, kwalificeren als een opslagruimte overeenkomstig de
bedoelde btw-regelgeving.
• In dit verband zijn het voor de rulingdienst onmisbare en essentiële
voorwaarden dat er geen wijziging optreedt in de verpakking, dat er
geen eigendomsoverdracht plaatsvindt, dat er geen wezenlijke
wijziging van de producten plaatsvindt en dat de opgeslagen
goederen tijdens hun opslag niet het voorwerp uitmaken van een
door de huurder van de ruimte verrichte dienst die een toegevoegde
waarde creëert.
• De duur van de opslag maakt ter zake voor de rulingdienst as such
geen relevant criterium uit.”
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0125 d.d. 29.03.2022

Verhuur van opslagruimtes

• De rulingdienst is niet bevoegd om zich uit te spreken over de
vraag of het bedrag van de huurprijs al dan niet conform
artikel 32 W.BTW is
• In geval de 15-jarige herzieningstermijn is afgelopen vooraleer
het gebouw met btw wordt verhuurd onder de voorwaarden
van artikel 44, § 3, 2°, d) W.BTW, wordt de herzieningstermijn
niet verlengd tot 25 jaar (artikel 9, § 4, eerste lid, 2° van BtwKB nr. 3). Wat overblijft van de oorspronkelijke btw-aftrek is in
dat geval na afloop van de 15-jarige herzieningstermijn dus
definitief verworven door de belastingplichtige.
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Afbraak en heropbouw
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0107 d.d. 15.03.2022

Afbraak?

• Gebouwen worden niet volledig gesloopt.
• Merendeel van de structurele elementen van de gebouwen is
bewaard gebleven.
• Werkzaamheden aan deze gebouwen beperkten zich tot het
versterken van bepaalde structurele elementen, het vervangen van de
vloeren op hetzelfde niveau als de oude en het creëren van nieuwe
kaders voor platte daken.
• De funderingen, kelders en geventileerde holtes en alle perifere
dragende wanden van de zones B, C en D blijven behouden, evenals
een deel van de vloerplaten en vloeren (vooral in zone C). Bovendien
wordt de metalen structuur (palen en balken) van Zone B volledig
behouden

• Vraag of het verlaagd tarief inzake afbraak en heropbouw
(verkoop) kan worden toegepast

74

74

37

Voorafg. Besl. nr. 2022.0107 d.d. 15.03.2022

Afbraak?

• De toelichting bij de programmawet van 20 december 2020 tot invoering
van artikel 1c van koninklijk besluit nr. 20 en circulaire 2021/C/18 voorziet
evenwel in een specifieke tolerantie. In het geval van een ingrijpende
verbouwing van een oud gebouw waarbij het werk wegens sloop niet in
belangrijke mate steunt op de oude dragende muren en, meer in het
algemeen, op de essentiële elementen van de structuur van het oude
gebouw, zodat de werken niet langer kunnen genieten van de toepassing
van het verlaagde btw-tarief voor renovatie (rubrieken XXXI en XXXVIII,
van tabel A, van de bijlage bij koninklijk besluit nr. 20), worden deze
werken gelijkgesteld met de sloop en heropbouw
• Deze tolerantie is strikt beperkt tot gevallen waarin het verlaagde btwtarief voor renovatie niet van toepassing is vanwege de aard en de omvang
van de sloopwerkzaamheden
• Deze tolerantie geldt dus niet voor situaties waarin het verlaagde
renovatietarief niet van toepassing zou zijn vanwege bijvoorbeeld een te
grote uitbreiding van een woning of de bouw van een verhoogde woning
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Voorafg. Besl. nr. 2022.0107 d.d. 15.03.2022

Afbraak?

• In de praktijk moet dus in de eerste plaats worden nagegaan
of de uitgevoerde bouwwerken binnen de werkingssfeer van
de posten XXXI en XXXVIII vallen
• Deze analyse moet per wooneenheid gebeuren, dus
appartement voor appartement
• Rulingdienst bevestigt dat de werken normaal gezien onder
rubriek XXXI zouden vallen
• Zie feiten: vervangen van vloeren op hetzelfde niveau, enz.
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Vernieuwbouw
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Cassatie 28.03.2022, Rol nr F.20.0139.F

Vernieuwbouw
• Vernieuwbouw

• Artikel 12, lid 2 van de Btw-richtlijn: “de lidstaten kunnen de
voorwaarden voor de toepassing van het in lid 1, onder a), bedoelde
criterium op de verbouwing van gebouwen, alsmede het begrip
‘bijbehorend terrein bepalen”

• Toepassing in België
• Ingrijpende wijzigingen ondergaan “in zijn wezenlijke elementen”, nl.
in zijn aard en structuur, en in voorkomend geval in zijn bestemming ;
• 60% regel (optioneel)

• …Maar: niet ingeschreven in de wet
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Cassatie 28.03.2022, Rol nr F.20.0139.F

Vernieuwbouw

• “A” (eigenaar van de grond en de oude constructies) verkocht oud
gebouw en de grond aan particuliere investeerders (bij onderhandse akte).
• Vervolgens sloot “B” een aannemingsovereenkomst (6%) met kopers.
• Administratieve Beslissing nr. E.T. 120.125 dd. 13.05.2014: “misbruik”
• Feiten dateren van vóór deze beslissing

• In hun verweer haalden A en B aan dat de door hen verkochte constructies
nooit onder btw kunnen vallen. Een oud gebouw dat reeds geruime tijd in
gebruik werd genomen, kan in België nooit meer als nieuw kan worden
beschouwd, zo stellen zij.
• In het btw-wetboek is immers niet bepaald dat een verbouwd oud gebouw ook
het voorwerp kan zijn van een eerste ingebruikneming (cf. artikel 12, lid 2, 2de
alinea van de Btw-Richtlijn). Met als gevolg dat een verbouwd oud gebouw voor
de toepassing van de btw strikt genomen nooit kan worden aangemerkt als
“nieuw”.

• Prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (C-239/22, Promo 54)
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Cassatie 28.03.2022, Rol nr F.20.0139.F

Vernieuwbouw
• LinkedIn post
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Vouchers
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Vouchers

Basisonderscheid
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HvJ 28 april 2022, C-637/20, DSAB

City Card

• DSAB verkoopt de City Cards aan toeristen die Stockholm bezoeken
• Kaart geeft het recht om gedurende een beperkte periode en tot een
bepaalde waarde
• toegang te krijgen tot een zestigtal attracties, zoals bezienswaardigheden en
musea.
• een tiental personenvervoersdiensten te gebruiken, zoals ritten met de eigen
“Hop on Hop off”-bussen en -boten van de vennootschap en toeristische
excursies met andere exploitanten.

• Krachtens een met DSAB gesloten overeenkomst ontvangt de
dienstverrichter vervolgens van DSAB voor elke toegang of elk gebruik een
tegenprestatie die gelijk is aan een percentage van de normale prijs voor die
toegang of dat gebruik
• DSAB garandeert geen minimumaantal bezoekers
• Sommige diensten zijn onderworpen aan de btw, maar vallen onder
verschillende belastingtarieven, terwijl andere diensten vrijgesteld van de
btw.
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HvJ 28 april 2022, C-637/20, DSAB

City Card

• Zweedse rulingdienst stelt dat de kaart geen voucher voor
meervoudig gebruik is.
• Een voucher zou een bepaalde nominale waarde moeten
hebben of zou betrekking moeten hebben op bepaalde
vermelde goederenleveringen of dienstverrichtingen.
• Volgens de belastingdienst is de litigieuze pas geen voucher,
omdat hij een hoge waardelimiet en een korte
geldigheidsduur heeft, waardoor het zeker is dat de
gemiddelde consument geen volledig gebruik van de pas zal
maken.
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HvJ 28 april 2022, C-637/20, DSAB

City Card

• Vraag of een instrument dat de houder ervan het recht geeft
om gedurende een beperkte tijd en tot een bepaald bedrag
op een bepaalde plaats gebruik te maken van verschillende
diensten, een „voucher” kan zijn, zelfs indien een gemiddelde
consument wegens de beperkte geldigheidsduur van dit
instrument niet van alle aangeboden diensten gebruik kan
maken
• Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, of een
dergelijk instrument dan een „voucher voor meervoudig
gebruik” kan zijn
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HvJ 28 april 2022, C-637/20, DSAB

City Card

• „Voucher” = instrument
• Verplichting als tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie voor
goederenleveringen of diensten te aanvaarden en
• te verrichten goederenleveringen of diensten, of de identiteit van de
potentiële verrichters ervan, staan vermeld op het instrument zelf of
in de bijbehorende documentatie

•  Cumulatieve voorwaarden
• Geldigheidsduur ≠ criterium
• Uitgifte City Card ≠ één dienst
• Risico op dubbele belasting

City Card = voucher
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HvJ 28 april 2022, C-637/20, DSAB

City Card

• „Voucher voor meervoudig gebruik” = voucher die geen
voucher voor enkelvoudig gebruik is
• In casu: verschuldigde btw niet bekend op moment van
uitgifte
 Geen voucher voor enkelvoudig gebruik
 Dus wel voucher voor meervoudig gebruik

City Card = voucher voor meervoudig gebruik
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Erkenning
Impact op vrijstellingen
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HvJ 28 april 2022, C-612/20, Happy Education

“Erkenningsvoorwaarde” vrijstelling
• Roemeense handelsvennootschap die onderwijsdiensten aanbiedt.
Deze diensten bestaan in het organiseren van aanvullende
activiteiten op het onderwijscurriculum, zoals huiswerkbegeleiding,
educatieve programma’s, cursussen vreemde talen, kunstonderwijs,
sportactiviteiten, vervoer vanaf school en het verstrekken van
maaltijden na de schooluren
• De kinderen die aan deze activiteiten deelnemen zijn ingeschreven
bij verschillende onderwijsinstellingen in Cluj-Napoca (Roemenië)
• Vergunning op basis van NACE code 8559 – „Andere
onderwijsvormen die niet elders zijn ingedeeld”  volstaat volgens
lokale belastingadministratie niet voor btw-vrijstelling
• Geen samenwerkingsovereenkomst met onderwijsinstelling  was
volgens nationaal recht vereist voor “erkenning” (btw-vrijstelling)
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HvJ 28 april 2022, C-612/20, Happy Education

“Erkenningsvoorwaarde” vrijstelling
• Vraag of artikel 132, lid 1, onder i) Btw-richtlijn moet worden
uitgelegd dat een particuliere entiteit die onderwijsactiviteiten van
algemeen belang uitoefent die met name bestaan in het organiseren
van aanvullende activiteiten op het onderwijscurriculum – zoals
huiswerkbegeleiding, educatieve programma’s, cursussen vreemde
talen – en die van het nationaal bureau voor het handelsregister
een vergunning heeft verkregen in de vorm van de toekenning van
CAEN-code 8559 „Andere onderwijsvormen die niet elders zijn
ingedeeld” in de zin van de classificatie van de nationale
economische activiteiten, valt onder het begrip „organisaties die [...]
als lichamen met soortgelijke doeleinden [als die van
publiekrechtelijke lichamen] worden erkend” in de zin van deze
bepaling
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HvJ 28 april 2022, C-612/20, Happy Education

“Erkenningsvoorwaarde” vrijstelling
• In beginsel een zaak van het nationale recht van elke lidstaat
om te bepalen volgens welke regels dergelijke organisaties
kunnen worden erkend als lichamen die dergelijke doeleinden
nastreven
• Lidstaten beschikken daarbij over een beoordelingsbevoegdheid

• HvJ: Happy Education voldoet niet aan nationale
voorwaarden
• NACE code op zich geldt niet als erkenning
• “Vergunning” NACE code is enkel bevestiging van activiteiten
• Feit dat er onderwijsdiensten van algemeen belang worden verstrekt
doet niet af aan de kwalificatie van de organisatie zelf
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HvJ 28 april 2022, C-612/20, Happy Education

“Erkenningsvoorwaarde” vrijstelling
• Situatie in België?
• België heeft art. 133, eerste alinea, a) Btw-richtlijn omgezet:
vrijstelling is afhankelijk van de voorwaarde dat men niet
systematisch het maken van winst mag beogen en dat eventuele
winsten niet mogen worden uitgekeerd maar dienen te worden
aangewend voor de instandhouding of verbetering van de vrijgestelde
onderwijsdiensten.
• Circulaire AAFisc Nr. 50/2013 (E.T.124.537) dd. 29.11.2013
• “De Administratie gaat er van uit dat elke organisatie die bedoelde
handelingen verricht én daarbij niet systematisch het maken van winst
beoogt en eventuele winsten aldus niet uitkeert maar ze aanwendt voor
de instandhouding of verbetering van de voornoemde handelingen,
wordt aangemerkt als een lichaam met een soortgelijk doel.”
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Renovatietarief
Is onderhoud ook renovatie?
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HvJ 5 mei 2022, C-218/21, DSR

Is onderhoud ook renovatie?
• “Oude bepaling” Btw-richtlijn (art. 106) die Lidstaten
mogelijkheid bood om verlaagd tarief in te voeren voor
arbeidsintensieve diensten obv Bijlage IV bij richtlijn
• Punt 2 van Bijlage IV :
• „renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van
materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de
waarde van de verstrekte diensten”

• Momenteel ingeschreven in punt 10bis van Bijlage III Btwrichtlijn

Vraag of deze bepaling van toepassing is op herstel,
renovatie en onderhoud van liften
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HvJ 5 mei 2022, C-218/21, DSR

Is onderhoud ook renovatie?
• Materialen die beduidend deel van de waarde van de dienst
betreffen: staat niet ter discussie
• Normaal tarief werd toegepast

• Twee basisvragen:

• Quid renovatie en herstel ?
• Hof: “renovatie en herstel” = vernieuwen en opknappen
• Onderhoud = regelmatig en ononderbroken
 Onderhoud valt niet onder verlaagd tarief

• Quid particuliere woningen ?
• Commercieel gebruik uitgesloten (hotels enz)
• Gemeenschappelijke voorzieningen (lift enz) = ok
 Liften in woongebouwen vallen wel onder verlaagd tarief
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HvJ 5 mei 2022, C-218/21, DSR

Is onderhoud ook renovatie?
• Portugese fiscus hield voor dat toepassing verlaagd tarief mag
worden beperkt tot concrete en specifieke aspecten van
handelingen (verlaagd tarief)
• Maar: niet omgezet in wet
Aangezien de bepalingen van een richtlijn moeten worden uitgevoerd met een
onbetwistbare dwingende kracht en met de vereiste specificiteit, nauwkeurigheid en
duidelijkheid, kan een lidstaat zich niet zonder meer beroepen op administratieve
praktijken, die naar hun aard volgens goeddunken van de overheid kunnen worden
gewijzigd en waaraan onvoldoende bekendheid is gegeven, om aan te tonen dat een
bepaling van de btw-richtlijn op grond waarvan een verlaagd btw-tarief op een categorie
diensten mag worden toegepast, selectief is omgezet
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E-invoicing
Plannen
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Website VAT Update

E-invoicing - PEPPOL
•
•
•
•
•
•
•

Verplichte B2B e-invoicing
Realtime reporting voorlopig niet beoogd
Nog geen EU goedkeuring, onduidelijk of dit al is aangevraagd
Geleidelijke implementatie
Initiële startdatum was 2023, vertraging tot 2024 verwacht
E-Invoicing op basis van Peppol 4-corner model
Focus op E-Invoicing tussen Belgische btw-geregistreerde
belastingplichtigen
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Hoe werkt Peppol?

E-invoicing - PEPPOL
• EDI: automatische gegevensuitwisseling door gestructureerde
boodschappen
• Processen moeten op mekaar worden afgestemd

• Peppol maakt connecties eenvoudiger

• Vlotte uitwisseling van gegevens (enkel Peppol ID van ontvanger
kennen)
• Standaard documentformaat
• Automatische validering van berichten vooraleer ze worden
verzonden (geen uitwisseling van ongeldige gegevens)

• Peppol ≠ e-procurement (processen van bestellen tot betalen)
• Peppol = bestandsformaat framework om documenten te
versturen tussen e-procurement partners
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Hoe werkt Peppol?

E-invoicing - PEPPOL
• “4 corner model”:
• Leverancier
• Leverancier’s
Peppol Access Point
• Klant
• Klant’s Peppol
Access Point

Bron
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Hoe werkt Peppol?

E-invoicing - PEPPOL
• Met Peppol is er maar één aansluiting nodig om gegevens te
kunnen uitwisselen
• “2 corner model”: connectie tussen beide partijen
• “3 corner model”: één centrale connectie (meerdere providers)

• Peppol Access Point: vgl. netwerk (Proximus, Telenet, … voor
verzenden van berichten)
• Service Metadata Publisher (SMP) / Service Metadata Locator
(SML): “bibliotheek” zorgt ervoor dat de organisatie
gevonden kan worden in het netwerk
• Peppol BIS: standaardformaat waarin berichten worden
uitgewisseld  worden omgezet naar ‘inhouse’ formaat
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Hoe werkt Peppol?

E-invoicing - PEPPOL

Bron
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Wat doen?

E-invoicing - PEPPOL
• ERP aanpassing: e-invoices moeten kunnen worden verwerkt
• Workflow addons
• Coverter services

• Peppol Access Point
• Eigen infrastructuur (certificatie nodig)
• Managed service provider (cloud)

Bron
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Website Vlaamse overheid

E-invoicing - PEPPOL

• Gestandaardiseerde uitwisseling (ontvangen en verzenden) van e-facturen
tussen bedrijven en overheden (B2G) en bedrijven onderling (B2B).
• Overheden ontvangen hun facturen via Mercurius. Dit is een federaal
platform dat alle overheden zal ontsluiten. Omdat bedrijven in staat willen
zijn om e-facturen te zenden naar al hun (publieke en private) klanten, was
een oplossing nodig die dezelfde standaard en hetzelfde afsprakenkader biedt
voor alle partijen. Deze Europese oplossing is Peppol.
• Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een
standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-procurement en
e-invoicing.
• Wat elektronische facturatie betreft, betekent dit dat er steeds gewerkt wordt
met zogenaamde ‘Access Points’ ‘(AP) die facturen ontvangen van een bedrijf
en doorzenden naar andere bedrijven of andere ‘Access Points’. Een centrale
toepassing registreert bij welk ‘Access Point’ een bedrijf of overheid is
aangesloten. De uitwisseling tussen deze AP’s is gratis.
• Mercurius is het ‘Access Point’ naar de overheid. Onderstaande figuur stelt dit
schematisch voor.
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Website Vlaamse overheid

E-invoicing - PEPPOL

• Mercurius is het ‘Access Point’ naar de overheid
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Website Vlaamse overheid

E-invoicing - PEPPOL
• Peppol

• Als bedrijf kun je dus e-facturen uitwisselen zowel met de overheid
als met andere bedrijven.
• Meer informatie over Peppol in België (Engelstalig)
• Meer informatie over Peppol in Europa
• Technische en financiële informatie:
• Het profiel van de Peppol-factuur Peppol BIS
• De business afspraken met de overheid: Peppol BIS V3
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Website Vlaamse overheid

E-invoicing - PEPPOL

• Peppol registreert de ontvangers
• Dus indien je wil weten wie een e-factuur in Peppol kan ontvangen
kan je de Peppol directory consulteren via deze link.
• https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search

• Wie Peppol facturen verzendt is niet zo evident. Enkel de access
punten hebben immers deze informatie.
• Toch is dit een grote wens van veel ontvangers om deze verzenders te
kennen. Op deze wijze kunnen ze hun volume ontvangen e-facturen
opdrijven. 6 acces punten namen het initiatief om hun verzenders samen
te leggen: Mercurius, Digicrowd, Dynatos, Ad Valvas, Octopus en Billit.
• Bekijk de verzenderslijst . Hij wordt maandelijks geactualiseerd.

107

107

Een streepje publiciteit
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VAT Consult

Ons team
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Social media

Zijn wij al een connectie op Linkedin?
• Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief
• Overigens: zijn wij al een connectie op LinkedIn?
• Why not?

• Volg zeker ook onze pagina VAT Consult op LinkedIn!
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Contact

Bart Buelens

bart@vat-consult.be
+32(0)474.89.38.16

De slidebundel dient als illustratie bij de gegeven uiteenzetting. Gegeven voorbeelden zijn fictief. Standpunten kunnen niet zonder meer worden overgenomen voor het uitwerken van een advies.
Alvorens tot implementatie wordt overgegaan dient om professioneel advies te worden gevraagd en dient per geval een grondige feitelijke, juridische en fiscale analyse te worden gemaakt.
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