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Circulaire 2021/C/33 dd. 07.04.2021
Vaccins en medische hulpmiddelen

3

• Artikel 1ter/2 KB nr. 20 (wet van 20.12.2020, BS van 30.12.2020): leveringen, 
intracommunautaire verwervingen en invoeren van COVID-19-vaccins en 
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte, alsook de 
diensten die nauw samenhangen met dergelijke vaccins en hulpmiddelen, 
tijdelijk onderworpen aan het verlaagd tarief van 0 %.
• Maatregel geldt vanaf 01.01.2021 tot en met 31.12.2022

• Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 03.04.2020 (Circulaire 2020/C/54 
dd. 07.04.2020): invoer van vaccins en diagnostische tests
• Maatregel eindigt op 30.04.2021

Circulaire 2021/C/39 dd. 03.05.2021
Mondmaskers en handgels

4

• Verlenging van verlaagd tarief (6%) tot 30.06.2021
• Wet van 02.04.2021 (BS 13.04.2021)

• Basisvoorwaarden: zie circulaire 2021/C/6

• 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 31.12.2021

3

4

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1a5adef6-3a63-41ed-948b-d85fe3e2bbc9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ac96c1ca-f916-40ae-8cb5-391ef71c32b0
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/4c16fb0c-9d0a-4e50-8b09-882e3092ad82
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2021020750&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2021-04-13&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2021&pddj=13&pddm=04&ddda=2021&sql=dd+%3D+date%272021-04-02%27+and+pd+%3D+date%272021-04-13%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=04#top
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/0bbf08da-696c-4d59-a1e2-49c094c3057d
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ac96c1ca-f916-40ae-8cb5-391ef71c32b0
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/corona-informatie-en-maatregelen/invoer/douane-en
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HoReCa
Verlaagd tarief
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Artikel 1ter/1 Koninklijk Besluit nr. 20
Tijdelijke verlaging naar 6%

• Verslag aan de Koning
• “voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie 
• “zowel in de ruimte van de dienstverrichter ("restaurantdiensten") als daarbuiten

("cateringdiensten").” 

• “Ondanks het feit dat de benaming "restaurantdiensten" anders zou kunnen doen vermoeden, 
omvat dat begrip derhalve ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (indien dat gepaard 
gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, 
tavernes,...).”

6

Art. 1ter/1 KB nr. 20
In afwijking van artikel 1, worden restaurant- en cateringdiensten aan het verlaagd tarief van 6 pct. 

onderworpen van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52d3e79e-132b-4ac6-8ce6-fb79b9634d59#KB20_art01_03_01
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Artikel 1ter/1 Koninklijk Besluit nr. 20
Tijdelijke verlaging naar 6%

• Verslag aan de Koning
• “Wordt dus niet bedoeld de verkoop van dranken in alle mogelijke drank- of eetgelegenheden die niet gepaard 

gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan. 
• “De levering van alcoholische dranken [is en blijft] onderworpen aan het standaardtarief van 21 pct. 
• Drank- of eetgelegenheden die zowel restaurantdiensten aanbieden die alcoholische dranken omvatten als 

loutere leveringen van alcoholische dranken verrichten, zullen dus ter zake het nodige onderscheid moeten 
maken.

• De aard of benaming van de vestiging die de restaurant- of cateringdiensten verricht, is dus niet relevant voor de 
toepassing van deze tijdelijke maatregel. Het kan bijgevolg onder meer gaan om de volgende dienstverrichters en 
inrichtingen:

• fastfood en zelfbedieningsrestaurants;
• restaurants in theaters (clubs ...), musea en winkelcentra;
• kantines en bedrijfsmesses;
• hotels of gastenkamers met half- of volpension;
• cafetaria's, bars, cafés, theesalons en discotheken;
• foodtrucks, snackbarauto's;
• traiteurs, bakkerijen met verbruikssalons;
• tijdelijke stands voor verkoop of consumptie tijdens een festival, op een markt, een beurs.

7

Circulaire 2021/C/42 dd. 07.05.2021
Tijdelijke verlaging naar 6%

• Onderscheid met leveringen 
• Alcoholhoudende dranken (bieren > 0,5%; andere dranken > 1,2%)

• Kaviaar, kaviaarsurrogaten, langoesten, zeekreeften, krabben, oesters, …

• Plaats van de handeling

• Meetellen in drempel 25 k€ (GKS)

• Uitreiken kassaticket of ontvangstbewijs

• Voorverpakte borrelhapjes en versnaperingen
• Dienstprestatie: tijdelijk 6% (later 12%)

• Telt mee in drempel 25 k€ (GKS)

• Tolerantie: geen ontvangstbewijs uitreiken indien niet samen met (lichte) maaltijd (bijv. 
tapaschotel = lichte maaltijd)

8
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52d3e79e-132b-4ac6-8ce6-fb79b9634d59#KB20_art01_03_01
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/5e1f801f-9e66-4f29-927b-d69c267aaaa6
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Circulaire 2021/C/42 dd. 07.05.2021
Tijdelijke verlaging naar 6%

• Begrafenisondernemers
• “Spijzen en dranken” uitgesloten van verlaagd tarief voor begrafenisondernemingen

• Tijdelijke verlaging wel van toepassing

• Gemeubeld logies
• Kamer met ontbijt sowieso aan 6%

• Spijs en drank op kamer = restaurantdienst

• Aanpassingen GKS
• Codes (A 21%, B 12%, C 6%, D 0%) niet aanpassen

• Wel codering maaltijden/dranken

• Overgangsperiode: manuele herberekening mogelijk obv bewijskrachtige gegevens 
(dagrapporten kassa, enz.)

• Rekeningen en ontvangstbewijzen: manueel 6% vermelden

9

HvJ 22 april 2021, C-703/19, J.K.
Restaurant en cateringdiensten

• Franchisenemer in een keten fastfoodrestaurants
• Verkoopt bereide maaltijden en gerechten, zoals belegde broodjes, salades, 

friet, milkshakes enz.
• Geserveerd op een plastic dienblad waarbij de klant papieren servetten en bij 

bepaalde producten bestek en/of een rietje ontvangt. 
• Ter plaatse bereid op basis van halffabricaten (warm of koud)
• Consumptie ter plaatse of meeneem

• in het restaurant zelf
• aan het buitenloket van het restaurant
• in aangewezen restauratiezones binnen winkelcentra

• Belastingdienst: „restauratiediensten”

10
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/5e1f801f-9e66-4f29-927b-d69c267aaaa6
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HvJ 22 april 2021, C-703/19, J.K.
Restaurant en cateringdiensten

11

Het Hof
Artikel 98, lid 2, van richtlijn 2006/112/EG […], gelezen in samenhang met bijlage 
III, punt 12 bis, bij deze richtlijn en artikel 6 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 

282/2011 […], moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „restaurantdiensten, 
restauratie en cateringdiensten” mede ziet op de levering van spijzen die 
gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten die ertoe strekken de 

onmiddellijke consumptie van die spijzen door de eindverbruiker mogelijk te 
maken, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan. Wanneer de 

eindverbruiker ervoor kiest om bij de consumptie van de geleverde spijzen geen 
gebruik te maken van de materiële en personele middelen die de 

belastingplichtige hem ter beschikking stelt, moet ervan worden uitgegaan dat 
de levering van deze spijzen niet gepaard gaat met enige bijkomende dienst.

HvJ 22 april 2021, C-703/19, J.K.
Restaurant en cateringdiensten

• Nationale definitie “restaurantdiensten” blijkt ruimer dan de Btw-richtlijn (ttz
restaurantdiensten en afhaalmaaltijden)
• HvJ: Lidstaten zijn vrij om termen te gebruiken en/of categorieën van Bijlage III van de Btw-

richtlijn te combineren (cfr. restaurantdiensten en levensmiddelen)
• Wel principe van fiscale neutraliteit respecteren (soortgelijke goederen/diensten die met 

mekaar concurreren niet anders behandelen)

• Restaurantdienst: levering van voedsel is niet meer dan een onderdeel is –
dienstenaspect heeft ruimschoots de overhand 

• Afhaalmaaltijden die niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter 
plaatse in een passend kader moeten veraangenamen = levering 
• Zie HvJ 2 mei 1996, C-231/94, Faaborg-Gelting Linien, punt 14, en HvJ 10 maart 2011, C-

497/09, C-499/09, C-501/09 en C-502/09, Bog e.a., punt 64

12
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HvJ 22 april 2021, C-703/19, J.K.
Restaurant en cateringdiensten

• Bereiding? 
• Arrest Bog (10 maart 2011)

• Indien de bereiding van het warme eindproduct zich in wezen beperkt tot eenvoudige, vaste handelingen, 
die meestal niet op verzoek van een bepaalde klant worden verricht, maar naargelang van de algemeen 
verwachte vraag voortdurend of op regelmatige basis, vormt deze niet het overheersende bestanddeel van 
de betrokken verrichting

• Artikel 6, Uitvoeringsverordening 282/2011: „restaurant- en cateringdiensten” 
• “verstrekken van bereide of onbereide spijzen of dranken dan wel beide, voor menselijke consumptie, in 

combinatie met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie van die 
spijzen of dranken”, 

• „[h]et verstrekken van spijzen of dranken dan wel beide [...] niet meer [is] dan een onderdeel van het geheel 
waarin het dienstenaspect de overhand heeft” 

• „[r]estaurantdiensten [...] dergelijke diensten verstrekt in de ruimten van de dienstverrichter [zijn] en 
cateringdiensten [...] dergelijke diensten verstrekt elders dan in de ruimten van de dienstverrichter [zijn]”.

• „[h]et verstrekken van bereide of onbereide spijzen of dranken dan wel beide, al dan niet inclusief het 
vervoer ervan, maar zonder andere bijkomende diensten [...] niet [wordt] aangemerkt als restaurant- en 
cateringdiensten in de zin van lid 1”.

13

HvJ 22 april 2021, C-703/19, J.K.
Restaurant en cateringdiensten

• Het Hof
• Wijze waarop de spijzen worden bereid of geleverd geen doorslaggevend belang 

• Wel bijkomende diensten die met de levering van de bereide spijzen gepaard gaan: moeten 
toereikend zijn om de onmiddellijke consumptie van deze spijzen mogelijk te maken – die diensten 
moeten de overhand hebben op de geleverde spijzen ➔ voldoende bijkomende diensten

14

Over welke diensten gaat het? (r.o. 60)
In dit verband houdt het Hof met name rekening met aspecten zoals de vraag of er kelners zijn, 
of er sprake is van bediening – die met name bestaat in het doorgeven van bestellingen aan de 
keuken, het vervolgens presenteren van de gerechten en het opdienen van deze gerechten aan 
tafel voor de klant –, of er gesloten en verwarmde, speciaal voor het nuttigen van de spijzen 

ingerichte ruimten ter beschikking worden gesteld, alsook of er garderobes en toiletten zijn en 
of er wordt gezorgd voor serviesgoed, meubilair en tafelgerei 

13

14
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HvJ 22 april 2021, C-703/19, J.K.
Restaurant en cateringdiensten

15

• Het Hof: rekening houden met de keuze van de consument
• „restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten” ziet mede op de levering van spijzen 

die gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten die ertoe strekken de onmiddellijke 
consumptie van die spijzen door de eindverbruiker mogelijk te maken, hetgeen aan de 
verwijzende rechter staat om na te gaan

• Wanneer de eindverbruiker ervoor kiest om bij de consumptie van de geleverde spijzen 
geen gebruik te maken van de materiële en personele middelen die de belastingplichtige 
hem ter beschikking stelt, moet ervan worden uitgegaan dat de levering van deze spijzen 
niet gepaard gaat met enige bijkomende dienst

Afbraak en heropbouw
“Bijkomende informatie” – Nieuwe FAQ’s 
https://financien.belgium.be

16

15

16

https://financien.belgium.be/
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Alweer nieuwe FAQ’s
Wie volgt er nog.

17

• Er is alweer een FAQ’s verschenen over het verlaagd tarief inzake 
afbraak en heropbouw

• Hij vervangt de laatst gepubliceerde toelichting voor 
bouwpromotoren

• Hij bevat een hele hoop nieuwe standpunten – meestal zonder 
toelichting “waarom”

• Hij draagt (alweer) geen datum en is niet ondertekend
• Hij is zo goed als onvindbaar. No worries: hier is een link

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)

En nu dus 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

Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht (stilzwijgend)

18

• “Grondeigenaar A vestigt een zakelijk recht (vb. opstalrecht of erfpacht) ten 
gunste van B (bouwpromotor) op een bebouwd perceel. Op grond van dit 
zakelijk recht heeft B het recht het gebouw op het perceel afte breken en een 
woning op te richten. Kan B aangemerkt worden als de bouwheer die afbreekt 
en heropbouwt in de zin van de regeling 1quater, KB20?”
• Ja. B bezit op basis van het zakelijk recht dat ten gunste van hem is gevestigd het recht om 

het gebouw af te breken en een woning te bouwen. B kan die werken zelf uitvoeren (met 
eigen personeel) of kan hiervoor een beroep doen op een of meerdere onderaannemers.

• Op zich beschouwd is het niet van belang of het zakelijk recht stilzwijgend werd gevestigd. 
Partijen kunnen het bestaan van het zakelijk recht met alle bewijsmiddelen aantonen. 
Idealiter wordt het bestaan ervan bevestigd in een overeenkomst of akte

17

18

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
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Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht (stilzwijgend)

19

• Het is voor de toepassing van deze regeling niet van belang of het zakelijk recht 
al dan niet onder bezwarende titel werd gevestigd. In het geval van afbraak en 
heropbouw komt het overigens vaak voor dat er geen vergoeding wordt 
betaald voor de af te breken constructies, wanneer het bezit van het af te 
breken gebouw in feite een last is (wanneer de afbraakkosten oplopen en de 
waarde van de materialen naar verhouding verwaarloosbaar zijn). Partijen 
kunnen het recht om af te breken en erop te bouwen met alle bewijsmiddelen 
aantonen.

Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht na afbraak dr grondeigenaar

20

• Grondeigenaar A bezit een bebouwd perceel. Hij laat het gebouw voor zijn 
rekening afbreken door C. Vervolgens vestigt A een zakelijk recht ten gunste 
van B (bouwpromotor) op het onbebouwd perceel dat B het recht geeft een 
woning op te richten. A rekent de kosten van de afbraak door aan B. Kan B 
aangemerkt worden als de bouwheer die afbreekt en heropbouwt in de zin van 
de regeling 1quater, KB20?
• Neen. De bouwpromotor B heeft de oude gebouwen niet afgebroken of voor zijn 

rekening laten afbreken. Het feit dat A de afbraakkosten doorrekent aan B is niet relevant.

19

20

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
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Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht na afbraak dr promotor

21

• Grondeigenaar A bezit een bebouwd perceel. Hij laat het gebouw voor zijn 
rekening afbreken door B. Vervolgens vestigt A een zakelijk recht ten gunste 
van B (bouwpromotor) op het onbebouwd perceel dat B het recht geeft een 
woning op te richten. Kan B aangemerkt worden als de bouwheer die afbreekt 
en heropbouwtin de zin van de regeling 1quater, KB20?
• In principe is niet voldaan aan de voorwaarde dat bouwpromotor B voor eigen rekening 

het oude gebouw heeft afgebroken. 

• De administratie aanvaardt evenwel de toepassing van het verlaagd btw-tarief wanneer B 
de afbraakwerken en de heropbouw zelf (met eigen personeel) heeft uitgevoerd of 
hiervoor een beroep heeft gedaan op een of meerdere onderaannemers.

• Het is daarbij van belang dat wat de afbraakwerken betreft er een overeenkomst bestaat 
tussen A en B.

Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Vervroegde roerendmaking

22

• Grondeigenaar A bezit een bebouwd perceel. Hij vestigt een zakelijk recht ten 
gunste van B (bouwpromotor) op de grond “in zijn toekomstige staat na 
afbraak” (onbebouwd). Kan B aangemerkt worden als de bouwheer die 
afbreekt en heropbouwt in de zin van de regeling 1quater, KB20?
• Het betreft een situatie van zogenaamde “vervroegde roerend-making” van het af te 

breken gebouw. 

• De administratie aanvaardt de toepassing van het verlaagd btw-tarief wanneer  B de 
afbraakwerken en de heropbouw zelf (met eigen personeel) heeft uitgevoerd of hiervoor 
een beroep heeft gedaan op een of meerdere onderaannemers.

• Het is daarbij van belang dat wat de afbraakwerken betreft er een overeenkomst bestaat 
tussen A en B.

21

22

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
Assistentiewoningen

23

• Voorzieningen voor collectieve huisvesting uitgesloten
• Bejaardentehuizen enz.

• Assistentiewoningen kunnen wel onder verlaagd tarief worden gekocht
• Eigen bewoning

• Cirkelverhuur met beheerder

FAQ’s dd. 03.06.2021
Blote eigendom

24

• Fiscus is bijzonder streng voor blote eigenaars

• Maatregel niet van toepassing voor blote eigenaars
• Zowel aankoop als WOS

• Zelfs niet indien blote eigenaar zelf de woning bewoont

• Blote eigendom geldt als verhinderend bezit
• Uitz. Erfenis

• Alle andere vormen zijn wel “verhinderend” (bijv. schenking)

• Uiteraard enkel voor ‘woningen’

23

24

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
“Hetzelfde perceel”

25

• Enkele bouwlagen van een gebouw afbreken volstaat niet

• Indien er op een perceel 2 gebouwen staan en er 1 wordt afgebroken zou 
maatregel moeten kunnen worden toegepast
• “Significant”

• Louter opbreken van asfalt volstaat “in de regel” niet

• Behoud van ondergrondse kelder of garage wordt aanvaard indien “de 
behouden ondergrondse fractie slechts een klein deel van het afbraakpand 
vormt”

• Voorafgaand samenvoegen van percelen (prekadastratie) wordt klaarblijkelijk 
niet aanvaard

FAQ’s dd. 03.06.2021
“Hetzelfde perceel”

26

• Vormen woonblokken één gebouw? 
• “Hangt af van feitelijke elementen”
• “In beginsel niet”
• “Geen relevante elementen”

• feit dat de woningen fysiek aan elkaar grenzen (rijwoningen)
• woningen en woonblokken geven uit op een gemeenschappelijke weg
• woningen en woonblokken zijn functioneel verbonden (vb. gemeenschappelijke tuin, 

parkeerstroken en fietsenstalling)
• onder de woonblokken bevindt zich een ondergrondse garage die niet intern toegankelijk is voor 

de bewoners van de woonblokken (geen liften of trappen)
• basisakte met betrekking tot de gemeenschappelijke delen

• In dit geval moet dus ten aanzien van elke wooneenheid en woonblok afzonderlijk 
worden bepaald of de desbetreffende woning of woonblok al dan niet voor meer 
dan 50 % is gelegen op een vroeger bebouwd kadastraal perceel.

25

26

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
“Hetzelfde perceel”

27

• “Er werd reeds beslist dat, opdat het zou gaan om één gebouw, er sprake moet 
zijn van een gemeenschappelijke ondergrondse kelder en/of garage met een 
blijvende en permanente doorgang tussen de ondergrondse ruimten, alsook 
van gemeenschappelijke voorzieningen die betrekking hebben op beide 
woonblokken (zoals trappen of liften die voor alle bewoners van de 
woonblokken toegankelijk zijn, gemeenschappelijke toegangen, 
gemeenschappelijke nutsvoorzieningen en technische lokalen, …)”

FAQ’s dd. 03.06.2021
Combinatie met “tolerantie B8”

28

• “Binnen de bouwsector bestaat evenwel een commerciële praktijk waarbij om 
economische en/of financiële redenen gewerkt wordt met twee verschillende 
verkopers (d.w.z. één voor de grond en één voor de nieuwbouw).

• In heel wat van die gevallen is de afbraak en heropbouw gebeurd door 
verschillende partijen. Ten einde deze projecten niet uit te sluiten van de 
regeling wetende dat ze zich zo hebben georganiseerd vanuit een bestaande 
commerciële praktijk op een moment waarin ze geen kennis hadden van de 
nieuwe maatregel en de daaraan verbonden voorwaarden heeft de 
administratie deze toegeving voorzien.

• De FAQ 3.1. tot en met 3.3. en kwestieuze toegeving zijn bijgevolg 
complementair.”

27

28

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
“Tolerantie B8”

29

• Verbondenheid in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen.

• Ook partijen die voldoen aan de criteria voor het vormen van een btw-eenheid

FAQ’s dd. 03.06.2021
Partieel recht van opstal

30

• Bedoeling: 
• Grondeigenaar krijgt volledig eigendomsrecht van één van de nieuwbouwappartementen

• Bouwpromotor krijgt volledig eigendomsrecht van alle andere andere appartementen

• Basisakte vereist

• Twee bouwheren – worden elk geacht zelf af te breken en herop te bouwen ➔
verlaagd tarief mogelijk

29

30

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
Garage

31

• Aankoop appartement met garage
• “De levering van een garage is aldus niet bedoeld in voormelde regeling en 

bijgevolg onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.
• Enkel in geval van een levering van een heropgerichte woning waarvan een 

garage al dan niet geïntegreerd deel uitmaakt, kan de levering het verlaagd 
btw-tarief van 6 % genieten.
• Dit veronderstelt met andere woorden één verkoopovereenkomst met betrekking tot een 

heropgerichte woning waarvan de garage deel uitmaakt.

• Wanneer er na de aankoop van de woning echter een garage wordt 
aangekocht, heeft men uiteraard te maken met twee onderscheiden 
leveringen. Zoals eerder gesteld is het verlaagd btw-tarief niet van toepassing 
ten aanzien van de afzonderlijke levering van de garage.

FAQ’s dd. 03.06.2021
Bijgebouw

32

• “Geheel met woning”?
• Geen definitie van wat hieronder moet worden verstaan
• Cfr. oppervlaktecriterium

• “Afzonderlijke eenheid”?
• Voorwaarden verlaagd tarief te bekijken per gebouw

• Professioneel gebruik: eigenlijke woning kan onder verlaagd tarief (indien voorwaarden 
voldaan)

• Privé-gebruik (vb. hulpbehoevende tante): niet voldaan aan voorwaarde enige eigen woning

• Mobiele wooneenheid
• Niet aangemerkt als gebouwd onroerend goed ➔ geen rekening mee houden

• Regels worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden
• Niet geheel duidelijk

31

32

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
Meerprijs

33

X

V     

Aannemer
Factuur

Verkoper

Factuur

Koper

“De prijs van de 
opties kan het 
verlaagd btw-
tarief genieten 
wanneer ze 
voorzien zijn in 
de 
oorspronkelijke 
overeenkomst 
en begrepen zijn 
in de prijs van de 
levering van het 
gebouw”

FAQ’s dd. 03.06.2021
Bijkomende kosten

34

• Aansluitingskosten nutsvoorzieningen
• Behoren tot de maatstaf van heffing (verlaagd tarief)

• Tenzij voorschotten

• Architectkosten, veiligheidscoördinator, bodemstudie apart vermeld op factuur
• Behoren tot de maatstaf van heffing (verlaagd tarief)

33

34

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
Infrastructuurwerken

35

• “Wanneer de bouwpromotor de eigendom van de infrastructuurwerken om niet 
afstaat aan de overheid, maar de kosten verhaalt op de koper van de woning is het 
verlaagd btw-tarief van toepassing op het deel van de prijs dat betrekking heeft op 
het aandeel in de kostprijs van de werken.

• Het bedrag betaald door de kopers kan afzonderlijk op de factuur worden 
weergegeven.

• In principe is bijgevolg de volledige maatstaf van heffing van de verkoop van de 
woning (met inbegrip dus van de kosten van infrastructuurwerken) onderworpen 
aan het verlaagd btw-tarief bij toepassing van artikel 1quater, KB20.

• Wanneer echter de levering van de woning eveneens de levering omvat van 
installaties zoals bijvoorbeeld zwembaden, sauna’s en tennisterreinen, die 
uitgesloten zijn van het verlaagd btw-tarief, dient het bedrag van de 
infrastructuurwerken dat wordt doorgerekend aan de koper evenredig verdeeld te 
worden over het deel van de prijs dat het verlaagd btw-tarief geniet en het deel van 
de prijs dat onderworpen is aan het normale btw-tarief.”

FAQ’s dd. 03.06.2021
Infrastructuurwerken

36

• “Het bedrag betaald door de kopers als derde-betaler voor de 
infrastructuurwerken is onderworpen aan het normale btw-tarief dat thans 21 
% bedraagt.”

• Bouwpromotor heeft infrastructuurwerken verricht als last van de verkavelings-
of bouwvergunning en draagt de mede-eigendom ervan onder bezwarende 
titel over aan de koper van de woning. De koper is gehouden zijn 
eigendomsaandeel om niet af te staan aan de gemeente. Welk btw- tarief is 
van toepassing op de prijs van de infrastructuurwerken?
• Het gaat om een dubbele eigendomsoverdracht. De verkoop van een deel van de 

infrastructuurwerken door de bouwpromotor aan de kopers is onderworpen aan het 
normale btw-tarief dat thans 21 % bedraagt.

• De koper verwerft juridisch immers twee goederen: een woning (6 %) alsook de mede-
eigendom van de infrastructuurwerken (21 %).

35

36

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
Casco verkopen

37

• “6.3. Kan de levering van een woning in oprichting (vb. casco) 
onderworpen zijn aan het verlaagd btw- tarief? Kan het gebouw verder 
afgewerkt worden met toepassing van de maatregel?
• Ja, de verkoop van een onafgewerkte woning kan het verlaagd btw-tarief genieten indien 

alle andere voorwaarden zijn vervuld.

• Indien de koper echter het gebouw naderhand afwerkt, zullen deze werken het verlaagd 
btw-tarief niet genieten aangezien hij als koper niet zelf de afbraak van een gebouw op 
hetzelfde perceel zal hebben verricht.

• Indien evenwel de verkoper, in uitvoering van de verkoopovereenkomst van een woning in 
haar toekomstige staat van afwerking, instaat voor de verdere afwerking dan kunnen 
deze werken wel het verlaagd btw-tarief genieten”

• Quid regels opeisbaarheid?

FAQ’s dd. 03.06.2021
Verkoop naderhand

38

• “7.3. Ik koop een woning met toepassing van de maatregel over de volledige maatstaf van 
heffing (alle criteria zijn voldaan). Veronderstel dat ik over twee jaar een aandeel (vb. 50 %) 
van mijn woning verkoop aan mijn partner. Heeft deze verkoop gevolgen?

• De verkoper heeft niet zelf een gebouw afgebroken en een woning opnieuw opgericht. 
Bijgevolg is in zijn hoofde niet aan de voorwaarden van artikel 1quater, § 3, KB20 voldaan. De 
verkoop van de helft van zijn aandeel van de woning met toepassing van btw is dus 
onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%.

• Bovendien moet de verkoper een herziening doen van het genoten belastingvoordeel (een 
regularisatie), in functie van de verlopen tijd, tot beloop van de helft in dit geval. Wanneer hij 
de helft van zijn aandeel in de woning verkoopt met toepassing van de btw, is de helft van de 
btw geheven van de aankoop, alsook het geregulariseerd belastingvoordeel, aftrekbaar.

• Wanneer hij echter de helft van de woning verkoopt met vrijstelling van btw (registratierecht), 
is de btw geheven van de aankoop alsook het geregulariseerd belastingvoordeel niet 
aftrekbaar.”

37

38

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
Schenking blote eigendom

39

• “7.5. Ik koop een woning met toepassing van de maatregel over de volledige 
maatstaf van heffing (alle criteria zijn voldaan). Ik wens binnen de wettelijk 
voorziene regularisatieperiode de blote eigendom van mijn woning te schenken 
aan mijn kinderen. Heeft deze schenking gevolgen?

• De koper heeft bij aankoop van de volle eigendom van de woning het voordeel van 
de maatregel genoten over de volledige maatstaf van heffing. Bij het schenken van 
de blote eigendom behoudt de koper slechts een deel van zijn oorspronkelijke 
eigendomsrechten.

• Er dient bijgevolg een regularisatie van de btw te worden verricht in functie van het 
moment van de schenking en dit naar verhouding van de waarde van de blote 
eigendom ten opzichte van de waarde van de volle eigendom.

• Ook indien de schenker in de woning zou blijven wonen dient een regularisatie te 
worden verricht.”

FAQ’s dd. 03.06.2021
“Verhinderend bezit”

40

• “Deze gebouwde onroerende goederen kunnen gelden als verhinderend bezit:
• elke woning in haar gebruikelijke betekenis (woonhuis, appartement, villa, etc.), al dan 

niet bewoond of verhuurd (met inbegrip van de verhuur beoogd door artikel 1quater, § 2, 
KB 20)

• een vakantiewoning, chalet, gîte, zelfs al is het verboden er zijn domicilie te vestigen

• een kamer in een aparthotel (met kenmerken van een autonome wooneenheid zoals 
keuken en badkamer)

• een woning in oprichting

• een serviceflat”

39

40

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
“Verhinderend bezit”

41

• “Deze goederen worden niet aangemerkt als verhinderend bezit:
• een kamer, niet voorzien van keuken en badkamer, in een hotel of in een rust- en 

verzorgingstehuis

• container, mobiele eenheid, caravan waaraan niet een kadastraal inkomen van gebouwd 
onroerend goed aan toegekend is of kan worden

• een garage

• een bouwgrond

• een winkelruimte, opslagruimte, kantoorruimte, bedrijfsgebouw, …”

FAQ’s dd. 03.06.2021
“Verhinderend bezit”

42

• Woning in vennootschap is geen probleem (FAQ 8.3)

• Woning in maatschap wel (FAQ 8.10)
• Owv “fiscale transparantie” ?!?

• Wegschenken huidige woning mogelijk
• Behoudens “misbruik” (bijv. voorwaardelijke schenking)

• Oprichting appartementsblok – 2 eenheden verkoop – 1 eenheid eigen gebruik
• Verkoop voor eerste ingebruikneming noodzakelijk (FAQ 8.6.)

41

42

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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FAQ’s dd. 03.06.2021
“Verhinderend bezit” – Gehuwd koppel

43

• “Wanneer een nieuwe woning wordt opgericht zal men moeten nagaan of beide 
partners eigendomsrechten verwerven. Dit zal blijken uit een geheel van juridische 
en feitelijke elementen: wie van de partners is eigenaar van het perceel waarop 
wordt gebouwd (huwelijksvermogensstelsel), wordt een zakelijke recht gevestigd 
ten gunste van de andere partner (vb. afstand van natrekking, opstal, 
vruchtgebruik), …
• Indien een van beide partners van het gehuwd of wettelijk samenwonend koppel alleen een 

woning verwerft of alleen de afbraak en heropbouw verricht of laat verrichten, dan kan die 
partner het verlaagd btw-tarief van 6% genieten voor zover alle voorwaarden zijn vervuld in 
diens hoofde. Het is dan niet van belang of de andere partner reeds beschikt over een andere 
woning. Het criterium “enige woning” wordt dan enkel in hoofde van de partner-koper of 
partner-bouwheer beoordeeld.

• Indien beiden handelen als bouwheer of als koper wordt het gehuwd of wettelijk samenwonend 
koppel dat samen een heropgerichte woning koopt of bouwt als één geheel beschouwd om te 
bepalen of het om de enige woning gaat. Hier zijn de voorwaarden dus meer strikt dan in de 
bepaling inzake “woonbonus”.

FAQ’s dd. 03.06.2021
Zorgwonen

44

• “8.9. In Vlaanderen bestaat het zogenaamd “zorgwonen”. Die maatregel laat 
toe om een kleinere wooneenheid te creëren in een bestaande woning, met 
het oog op de opvang van hulpbehoevende personen. Kan dit type van woning 
deze maatregel inzake verlaagd btw-tarief genieten?
• Wanneer de bouwheer een zorgwoning opricht die moet worden aangemerkt als een 

eengezinswoning, omdat het niet gaat om zelfstandige wooneenheden zoals bijvoorbeeld 
bij appartementen, vormt de zorgwoning één geheel waarvan de maximale bewoonbare 
oppervlakte beperkt is tot 200 m². De oppervlakten van alle woonvertrekken van deze 
zorgwoning moeten dan evenwel samengeteld worden.

• Wanneer de zorgwoning toch wordt aangemerkt als een meergezinswoning (dit moet 
blijken uit de feitelijke elementen) volgt hieruit dat, wanneer de bouwheer eigenaar is van 
beide woningen, in zijn hoofde niet voldaan kan zijn aan het criterium inzake “enige 
woning”.”

43
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Voorafg. Besl. nr. 2021.0227 d.d. 04.05.2021
Afbraak en heropbouw

45

• “Het verlaagde btw-tarief is niet van toepassing op aanhorigheden van de 
eigenlijke woning (zwembaden, sauna's, en dergelijke installaties). Zo is het 
verlaagde btw-tarief dus niet van toepassing op tuinhuizen, serres en pergola's 
die vrijstaan van de heropgerichte woning en die aan te merken zijn als 
aanhorigheden van een tuin (Circulaire 2021/C/18/ van 25.02.2021, punt 3.6, 
www.fisconetplus.be).

• Ook garages die vrijstaan van de eigenlijke woning zijn in principe geen 
gebouwen bestemd voor huisvesting, en kunnen dus niet worden afgebroken 
en heropgebouwd aan het tijdelijk 6% btw-tarief. 

• Maar dit is anders wanneer een garage geïntegreerd is in een woning of 
wanneer, zelfs als ze er niet aan grenst, ze deel uitmaakt van de woning door 
het onmiddellijke nut dat ze voor de eigenaar (of zijn huurder) meebrengt.”

Voorafg. Besl. nr. 2021.0227 d.d. 04.05.2021
Afbraak en heropbouw

46

• “Een carport heeft voor de bewoners van een woning naar het oordeel van de 
rulingdienst essentieel dezelfde functie als een garage. 

• De rulingdienst is dan ook de mening toegedaan dat dezelfde principes als voor 
garages ook gelden voor carports.”

• PS: zelfde standpunt in verband met “geïntegreerde garages”
• Voorafgaande beslissing nr. 2021.0226 d.d. 04.05.2021

45
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/69fcedc5-0d55-4939-b74f-4debbaece499
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Voorafg. Besl. nr. 2021.0217 d.d. 04.05.2021
Afbraak en heropbouw

47

• “H[e]t andere perceel C is een bebouwd perceel grenzend aan perceel AB. De 
omgevingsvergunning verwijst uitdrukkelijk naar de opstallen zich bevindend 
op perceel A en C, zodat geconcludeerd mag worden dat het feit dat in casu
het woonhuis een afzonderlijk kadastraal perceel vormde voor de overdracht 
aan de huidige aanvragers, niet ertoe mag leiden te stellen dat B als een 
onbebouwd perceel aangemerkt moet worden en dit om de hiervoor eerder 
uitzonderlijke omstandigheden waarbij een woonhuis zonder 
toegangsmogelijkheid als een kadastraal perceel op zich in het kadaster 
opgenomen werd en dit los van de erbij horende tuin en toegangsweg, vereist 
om de woning te bereiken. 

• Uit voormelde mag geenszins afgeleid worden dat bovenvermelde geldt 
opzichtens de andere onbebouwde percelen. Deze blijven uitgesloten van de 
regeling voorwerp van deze aanvraag.”

Voorafg. Besl. nr. 2021.0217 d.d. 04.05.2021
Afbraak en heropbouw

48

• “De aanvrager deelde mede dat het grondoppervlak van het af te breken 
gebouwen: 650m² bedragen en de nieuw op te richten constructies een 
grondoppervlak hebben van 1.472,25m² waarbij 2 meergezinswoningen elk 12 
appartementen omvatten.

• De DVB kan in deze enkel nagaan of de af te breken opstallen voldoende 
significant waren om een echte afbraak te argumenteren en het aantal 
wooneenheden in de herop te bouwen gebouwen niet in schril contrast ermee 
staan en dit mede rekening houdend met de omvang van het terrein. In casus 
kan gesteld dat de afbraak – heroprichting niet op een wanverhouding wijst.”

47

48
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Links

Meer weten?

49

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

• “Bijkomende toelichting” ivm opstalrecht
• Samenvatting: zie hier

• Tekst van de toelichting: zie hier

Links

Meer weten?

50

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

49

50

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw
https://www.linkedin.com/pulse/afbraak-en-heropbouw-fiscus-dan-toch-coulant-met-bart-buelens/
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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Links

Meer weten?

51

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

Links

Meer weten?

52

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

51
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https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
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Links

Meer weten?

53

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

Links

Meer weten?

54

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

53

54

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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Links

Meer weten?

55

Links

Meer weten?

56

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

55

56

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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Links

Meer weten?

57

Links

Meer weten?

58

• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

57

58

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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Links

Meer weten?

59

Projectontwikkelaars
Aftrek bij gesplitste verkoop

60

59

60
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HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Belgische zaak

• Gesplitste verkoop van gebouw en grond

• Projectontwikkelaar (gebouw) betaalt de publiciteits-, de administratie- en de 
makelaarskosten en brengt de btw daarop vervolgens integraal in aftrek

• Administratie: aftrek vermenigvuldigen met een breuk met als teller de prijs 
van het gebouw en als noemer de prijs van het gebouw plus de prijs van de 
grond

HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Vraag 1: moet aftrek worden beperkt indien kosten ook ten goede komen aan 
een derde (grondeigenaar) wanneer er sprake is van een rechtstreeks en 
onmiddellijk verband met de (gehele!) economische activiteit van de 
betrokkene en slechts een ondergeschikt voordeel voor de derde?

• Hof beschouwt rechtstreeks verband als een gegeven (voor deze vraag)
• Feit dat kosten ook aan derde ten goede komen staat aftrek niet in de weg 

indien voordeel van derde ondergeschikt is aan de behoeften van de 
belastingplichtige
• Dienst moet worden verricht in eigen belang
• “Wanneer blijkt dat er, zoals in casu, publiciteits-, administratie- en makelaarskosten zijn 

betaald in het belang van de belastingplichtige, kan het voordeel dat derden eveneens 
aan deze uitgaven hebben ontleend, in het licht van de in het vorige punt aangehaalde 
rechtspraak worden aangemerkt als ondergeschikt”
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HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen
Aftrek bij gesplitste verkoop

Wanneer een belastingplichtige – een projectontwikkelaar – bij de 
verkoop van appartementen publiciteits-, administratie- en 

makelaarskosten betaalt die ook ten goede komen aan een derde, dit 
niet eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een eerder 

stadium over deze uitgaven betaalde btw volledig in aftrek kan brengen, 
op voorwaarde dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen 

deze uitgaven en de economische activiteit van de belastingplichtige 
bestaat en het voordeel voor de derde ondergeschikt is aan de 

behoeften van het bedrijf van de belastingplichtige

HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Vraag 2: of het feit dat betaalde kosten ook ten goede komen 
aan een derde, eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de 
in een eerder stadium over deze kosten betaalde btw volledig in 
aftrek kan brengen wanneer ze niet tot de algemene kosten van 
de belastingplichtige behoren maar toewijsbaar zijn aan 
welbepaalde handelingen in een later stadium.

Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat […] de 
omstandigheid dat de door de belastingplichtige betaalde kosten ook ten goede komen aan een 

derde, niet eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een eerder stadium over die 
kosten betaalde btw volledig in aftrek kan brengen wanneer ze niet tot de algemene kosten van de 

belastingplichtige behoren maar toewijsbaar zijn aan welbepaalde handelingen in een later 
stadium, mits die kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de belaste 

handelingen van de belastingplichtige, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om dit te 
beoordelen in het licht van alle omstandigheden waarin deze handelingen hebben plaatsgevonden.
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HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Onderweg stelt het Hof dat:
• “[…] Bijgevolg kan het gedeelte van de uitgaven dat geen verband houdt met de 

handelingen van de belastingplichtige maar met die van een derde, zoals in het 
hoofdgeding de verkoop van grond, niet een dergelijk recht doen ontstaan.”

• “Daarvoor moet worden uitgegaan van de objectieve inhoud van de door de 
belastingplichtige verworven diensten en rekening worden gehouden met alle 
omstandigheden waarin de betrokken handelingen hebben plaatsgevonden”

• “met name de dienstverleningscontracten van belang alsook de economische en commerciële 
realiteit”

HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Vraag 3: of de omstandigheid dat de belastingplichtige de mogelijkheid
heeft om de door hem gedane uitgaven deels door te berekenen aan de 
derde, gevolgen heeft voor het recht op aftrek?

• Het feit dat hij de uitgaven kan doorberekenen aan die derde, is een 
aanwijzing dat dit deel van de uitgaven geen verband houdt met de 
activiteiten van de belastingplichtige (maar met die van de derde)

• “Dit gegeven is op zich echter onvoldoende om de omvang te bepalen
van het recht op btw-aftrek van de belastingplichtige.” 
• Rekening houden met alle omstandigheden

Wanneer een derde voordeel haalt uit de door de belastingplichtige gedane uitgaven, 
de omstandigheid dat laatstgenoemde een deel van die uitgaven kan doorberekenen 

aan die derde, een van de elementen vormt – naast alle andere omstandigheden 
waarin de betrokken handelingen hebben plaatsgevonden – die de verwijzende 

rechter in aanmerking dient te nemen om de omvang van het recht op btw-aftrek van 
de belastingplichtige te bepalen.
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Cass. 21 mei 2021, F.18.0046.N/2
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Appelrechter:
• Kosten hebben betrekking op zowel het gebouw als de grond

• Promotor zou een deel van deze kosten kunnen laten aanrekenen aan de grondeigenaar 

• Kosten voor de verkoop van de grond worden normaal gedragen door de grondeigenaar

➔ Door de grondeigenaar genoten voordeel is niet ondergeschikt aan de behoeften van het 
bedrijf van de promotor 

➔ Voor een gedeelte van de kosten bestaat geen rechtstreeks en onmiddellijk verband met 
de verkoop van de gebouwen

➔ Verwerping aftrek

Cass. 21 mei 2021, F.18.0046.N/2
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Cassatie: appelrechter heeft zijn beslissing voldoende verantwoord
• Kosten hebben betrekking op zowel gebouwen als gronden

• Juridisch mogelijk om gebouw en grond apart te verkopen

• Publiciteits- en administratiekosten cq commissielonen hebben betrekking op zowel 
gebouw als grond – deel van de kosten zou kunnen worden doorgerekend

• Kosten van verkoop gronden worden normaal door grondeigenaar gedragen
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Hoofdhuis – bijhuis
Vaste inrichting inzake btw

69

HvJ 3 juni 2021, C-931/19, Titanium
Notie vaste inrichting

• “Een in een lidstaat verhuurd onroerend goed vormt geen vaste inrichting in 
de zin van artikel 43 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 
2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde en de artikelen 44 en 45 van richtlijn 2006/112, zoals 
gewijzigd bij richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008, wanneer de 
eigenaar van dat onroerend goed niet over eigen personeel beschikt om de 
dienst in verband met de verhuur te verrichten.”
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Belasting in 
hoofde van 

Skandia Sverige

Het arrest Skandia

• Vraag aan het Hof: “Vormt de levering van extern 
aangekochte diensten door het hoofdkantoor 
van een vennootschap in een derde land aan zijn 
filiaal in een bepaalde lidstaat, waarbij de kosten 
van de externe aankoop worden toegedeeld aan 
het filiaal, een belastbare handeling wanneer het 
filiaal lid is van een btw-groep in die lidstaat?”

• Antwoord: “De artikelen 2, lid 1, 9 en 11 van 
richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 
november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde, moeten aldus worden 
uitgelegd dat de diensten die een 
in een derde land gevestigd hoofdkantoor 
verricht voor zijn filiaal in een lidstaat, belastbare 
handelingen vormen indien dat filiaal lid is van 
een groep personen die voor de belasting over 
de toegevoegde waarde als één 
belastingplichtige kunnen worden aangemerkt.”

71

USA

Zweden

Groeps-
vennootschappen

Groeps-
vennootschappen

SAC
Externe IT 
suppliers

BTW-eenheid

Cost 
+5%

Cost +5%

Cost +5%

Skandia 
Sverige

Reverse Skandia

• In een reverse Skandia 
situatie is het hoofdhuis 
lid van een btw-eenheid 
en bevindt het bijhuis zich 
in het buitenland. 

• Het bijhuis 
is geen lid van een lokale 
btw-eenheid.

• HvJ 11 maart 2021, C-
812/19, Danske Bank

72

Belasting in 
hoofde van 

Bijhuis?

EU Land 1

EU Land 2

Groeps-
vennootschappen

Groeps-
vennootschappen

Bijhuis

BTW-eenheid

Hoofdhuis
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Btw-teruggaaf
KB 29 maart 2021

73

Teruggave van een belastingoverschot
Wettekst

74

Art. 8(1) KB nr. 4

§ 1.    Wanneer volgens de gegevens van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek bedoelde aangifte, 
het eindresultaat een door de Staat verschuldigd bedrag is, wordt dat bedrag naar het volgende aangiftetijdvak 

overgebracht.  

§ 2.    Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige zijn evenwel vatbaar voor teruggaaf:  

1° het bedrag verschuldigd door de Staat na het indienen van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het 
Wetboek bedoelde aangifte met betrekking tot het laatste aangiftetijdvak van het kalenderjaar, wanneer het 50

EUR bereikt;  

2° het bedrag verschuldigd door de Staat na het indienen van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het 
Wetboek bedoelde aangifte met betrekking tot elk van de eerste drie kalenderkwartalen of de laatste maand van 
elk van die kwartalen, wanneer het 400 EUR bereikt respectievelijk voor belastingplichtigen die driemaandelijks en 
zij die maandelijks aangifte doen, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de 

regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;  

KB 29 maart 2021
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Teruggave van een belastingoverschot
Wettekst

75

Art. 8(1) KB nr. 4
3° het bedrag verschuldigd 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, indien de andere belastingplichtige dan de in 
artikel 55, § 3, tweede lid, van het Wetboek bedoelde belastingplichtige tijdens het verstreken kalenderjaar een 

overschot in zijn voordeel had van ten minste 12.000 euro en tijdens dezelfde periode voor ten minste dertig 
percent van zijn omzet: 

a)      leveringen van goederen en diensten heeft verricht welke van de belasting zijn vrijgesteld bij toepassing van 
de artikelen 39, 39bis en 39quater van het Wetboek; 

b)      leveringen van goederen en diensten heeft verricht welke van de belasting zijn vrijgesteld bij toepassing van 
de artikelen 40, § 2, 1° en 2°, 41, § 1, eerste lid, 2° tot 6° en 42 van het Wetboek; 

c)      leveringen van goederen en diensten heeft verricht waarvoor de belasting verschuldigd is door de 
medecontractant overeenkomstig de artikelen 51, § 2, eerste lid, 5° en 51, § 4, van het Wetboek; 

d)      leveringen van goederen en diensten heeft verricht waarvoor het verlaagd btw-tarief van toepassing is 
overeenkomstig de rubrieken XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII en XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het 

koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven; 

e)      leveringen van goederen en diensten heeft verricht die in het buitenland plaatsvinden voor zover het 
overschot voortvloeit uit de voorfinanciering van de belasting geheven op deze goederen en diensten. 

KB 29 maart 2021

Teruggave van een belastingoverschot
Wettekst

76

Art. 8(1) KB nr. 4

De teruggaaf bedoeld in 1° is afhankelijk van de voorwaarde dat alle aangiften met betrekking tot de handelingen 
van het kalenderjaar uiterlijk op 20 januari van het volgende jaar zijn ingediend. Voor de teruggaaf bedoeld in 2°

en 3° moeten alle aangiften met betrekking tot de handelingen van het lopende jaar ingediend zijn uiterlijk de 
twintigste van de maand na, naargelang van het geval, het kwartaal of de maand op het einde waarvan het door 

de Staat verschuldigde bedrag blijkt. 
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Teruggave van een belastingoverschot
Wettekst

77

Art. 8(1) KB nr. 4

§ 4.    Om de teruggaaf bedoeld in § 2 te bekomen moet de belastingplichtige die aanvragen door een 
uitdrukkelijke vermelding die hij bij het verstrijken van elk tijdvak waarvoor een overschot teruggegeven kan 

worden, aanbrengt in de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2° , van het Wetboek bedoelde aangifte met betrekking tot de 
handelingen van dat tijdvak. De aangifte welke die vermelding bevat, geldt als aanvraag tot teruggaaf.  

§ 5.    De teruggaaf bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3° […], kan daarenboven alleen worden verkregen als het 
hoofd van het controlekantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert daartoe vergunning verleent. Die 

vergunning moet worden aangevraagd met een brief die alle elementen bevat en vergezeld gaat van alle stukken 
die kunnen aantonen dat de belastingplichtige voldoet aan de bijzondere voorwaarden die voor het verkrijgen van 

die teruggaaf vereist zijn. 

Teruggave van een belastingoverschot
Circulaire 2021/C/41 dd. 04.05.2021

• Herhaling principes

• Verwijzing naar specifieke voorwaarden voor starters en vergunninghouders 
maandelijkse teruggaaf

• Inwerkingtreding 01.04.2021 (aangifte maart of Q1 2021)

78

Bron
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/d74ecf65-568d-4990-8284-3fd2c2b6a003
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OSS/IOSS

79

Overzicht
OSS – verkopen op afstand (B2C)

• Opheffen drempels 
Lidstaat van aankomst

• Nieuwe drempel VOA + 
TBE (10 kEUR) voor EU 
ondernemingen

• OSS-aangifte

80
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Overzicht
IOSS – Invoeren (B2C) 

81

• Opheffen 
invoervrijstelling 
(22 EUR)

• Mogelijkheid om 
btw te voldoen 
via IOSS-aangifte 
(niet bij invoer)

• Vrijstelling invoer 
en betaling btw in 
Lidstaat 
bestemming

Overzicht
Invoeren (B2C) – Bijzondere regeling

82

• Bijzondere 
regeling post- en 
koerierdiensten

• Mogelijkheid om 
btw te voldoen 
via maandelijkse 
globalisatie

• “Cashflow 
voordeel”
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Overzicht
OSS – Diensten (B2C)

• OSS-aangifte ter 
vereenvoudiging van 
afdracht btw
• OSS EU

• OSS non-EU

83

Overzicht
Commissionairficties

84

Van toepassing 
in geval van:

• Verkopen 
binnen EU 
door non-EU 
verkoper

• IOSS

• E-diensten
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Dropshipments
Basisprobleem niet opgelost

85

• “Vervoer in relatie leverancier – webshop” bijgevolg is 
levering webshop – klant lokale levering in LS klant

• Registratie webshop in LS klant vereist

• Bronnen: Gids EU Commissie, p. 38 en parlementaire voorbereiding, p. 24 e.v.

Leverancier Webshop

Klant

Vervoer

LS1 LS2 LS3

Ontwerp-KB’s
Voorafpublicatie

86

• “Bijgaand ontwerp van koninklijk besluit (PDF, 305.62 KB) en het verslag aan de 
Koning (PDF, 679.13 KB)wijzigt verschillende koninklijke besluiten inzake btw. Deze 
wijzingen vormen de noodzakelijke maatregelen ter uitvoering van de wet van 2 
april 2021 waarmee de zogenaamde "e-commerce"-richtlijnen in Belgisch recht zijn 
omgezet.

• Het ontwerp van koninklijk besluit is op dit moment voor advies voorgelegd aan de 
afdeling wetgeving van de Raad van State en zal pas eind juni 2021 in het Belgisch 
Staatsblad kunnen worden gepubliceerd. Omwille van het belang van de wijzigingen 
in dit koninklijk besluit, deelt de FOD Financiën voorafgaandelijk de tekst van dit 
ontwerp van koninklijk besluit en het verslag aan de Koning mee. Op die manier 
kunnen de betrokken ondernemingen anticiperen op deze belangrijke btw-
hervormingen aangezien zowel de omzettingswet als dit koninklijk besluit op 1 juli 
2021 in werking zullen treden.”

Bron
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/oss_guidelines_en.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1820/55K1820002.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/e-Commerce_AR-KB.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/e-Commerce_RAR-VAK.pdf
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/koninklijk-besluit-ter-uitvoering-van-de-omzettingswet-van-de-%E2%80%9Ce-commerce%E2%80%9D-richtlijnen
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Hoe registreren?
Btw-nummers

87

Bedrijf OSS non-EU OSS EU IOSS

EU n/a LS zetel
‘nationaal’ btw-nr

LS zetel
“IMxxxyyyyyyz”

Non-EU met VI in EU n/a LS VI (evt keuze)
‘nationaal’ btw-nr

LS VI (evt keuze)
“IMxxxyyyyyyz”

Non-EU zonder VI in EU Lidstaat naar keuze
“EUxxxyyyyyz”

Lidstaat vertrek goederen
‘nationaal’ btw-nr (evt registreren)

Keuze (LS “Tussenpersoon”)
“IMxxxyyyyyyz”

“Deemed supplier” in EU n/a LS zetel (cq VI)
‘nationaal’ btw-nr

Keuze 
“IMxxxyyyyyyz”

“Deemed supplier” buiten EU n/a Lidstaat vertrek goederen
‘nationaal’ btw-nr (evt registreren)

Keuze (LS “Tussenpersoon”)

Tussenpersoon n/a n/a LS vestiging (in EU)
“INxxxyyyyyyz”

Hoe registreren?
Btw-nummers

• Opmerking bij vorig overzicht: Aanstelling tussenpersoon
• Enkel bij IOSS

• Verplicht indien de onderneming of “deemed supplier” is gevestigd buiten EU (geen VI in 
EU)

• Tenzij

• Gevestigd in land met verdrag wederzijdse bijstand (Noorwegen)én

• Goederen komen uit dat land

• Lidstaten kunnen andere verplichtingen opleggen (bijv. bankgarantie)

88

Voorbeeld
Noorse onderneming verstuurt goederen vanuit Noorwegen ➔ geen ‘Tussenpersoon’ nodig

Noorse onderneming verstuurt goederen vanuit China ➔ wel ‘Tussenpersoon’ nodig

87
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Aanvraag
Btw-nummers

• Aanvang
• OSS (EU en non-EU)

• Eerste dag van kwartaal volgend op aanvraag

• Retroactief indien aanvraag uiterlijk op de 10e dag van de maand volgend op eerste 
levering/dienst

• “Zoniet btw-nummer aanvragen in Lidstaat van consumptie) (Commissie in Gids op p. 17)

• IOSS: vanaf toekenning btw-nummer

• Lidstaat van identificatie deelt info met andere Lidstaten
• Onder andere:

• Vaste inrichtingen in andere LS

• Andere LS van waaruit goederen worden verzonden

• …

89

Opgelet met btw-eenheden
Btw-nummers

• Btw-eenheden worden als aparte belastingplichtigen beschouwd 
• Cfr. HvJ Skandia en Danske Banken

• Enkele belangrijke gevolgen
• Voor (I)OSS wordt het btw-nummer van de btw-eenheid gebruikt

• Vaste inrichtingen in het buitenland worden los van de btw-eenheid gezien

• Aparte (I)OSS nummers

• Leveringen vanuit Lidstaat waar VI: evt beschouwd als verkoop op afstand of dienstprestatie die 
is aan te geven onder OSS (!)

90
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/oss_guidelines_en.pdf
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Hoe aanvragen?
Btw-nummers

• De administratie heeft een handleiding uitgewerkt voor de registratie in (I)OSS
• Loopt via Intervat

• Aanvragen kunnen al worden ingediend maar zullen pas worden behandeld vanaf 1 juli 
2021

• MOSS nummers lopen door
• Opgelet: OSS aangifte ziet er (compleet) anders uit

91

“Gewoon” btw-nummer of (I)OSS?
Waar welk systeem gebruiken?

92

Handeling OSS non-EU OSS EU IOSS

Diensten OSS non-EU OSS EU: LS waar niet gevestigd
Gewone aangifte: LS zetel of VI

n/a

Goederen – IC VOA n/a OSS EU (ongeacht vestiging –
geen lokale leveringen)

IOSS (ongeacht vestiging)

Deemed supplier n/a OSS EU (ongeacht vestiging –
enkel lokale leveringen door 
non-EU)

IOSS (ongeacht vestiging)

PS: Commissie lijkt actieve en passieve VI’en gelijk te schakelen (Guide to VAT One Stop Shop, p. 8)
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https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/oss_guidelines_en.pdf
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“Gewoon” btw-nummer of (I)OSS?
Voorbeeld

• Belgische onderneming
• Vaste inrichting in Nederland en Frankrijk

• Verkopen op afstand vanuit

• Duitsland

• Frankrijk

• België

• Lokale leveringen in België en Nederland

• Diensten “B2C” (plaats) in

• Luxemburg

• Duitsland

• Maakt gebruik van OSS EU

93

Diensten in deze LS 
niet in OSS

niet in OSS

wel in OSSOok deze!

wel in OSS

“Gewoon” btw-nummer of (I)OSS?
Waar welk systeem gebruiken?

• Enkele opmerkingen bij het vorige overzicht
• Dit overzicht gaat over de eigenlijke rapportering van de handeling (cfr. afdracht btw). Het 

is mogelijk dat handeling ook “nationaal” moet worden aangegeven als handeling in het 
buitenland 

• Rooster 47

• Handelingen die niet onder (I)OSS vallen moeten sowieso worden aangegeven via de 
gebruikelijke kanalen

• In principe een eigen btw-nummer

• Eventueel globaal AV

94

Voorbeeld
Een Belgische onderneming ‘verwerft’ (ICV) goederen in een andere Lidstaat en 

verkoopt ze daarna via IC afstandsverkopen ➔ lokaal btw-nummer nodig voor ICV

93

94



7-6-2021

48

Hoe registreren?
Aangiftes

• Elektronisch in te dienen

• Periodiciteit (indienen tegen einde maand volgend op)
• OSS (EU en non-EU): kwartaal

• IOSS: maand 

• Betaling
• Zelfde periodiciteit als aangifte

• Specifiek referentienummer

• Betaling/eerste reminder: Lidstaat van identificatie

• Volgende reminders: Lidstaat van verbruik ➔ betaling aan LS verbruik

• Nihilaangifte indien niets aan te geven

95

Hoe registreren?
Inhoud aangifte(s)

• Deel 1: Algemene informatie

• Deel 2: Voor elke lidstaat van verbruik waarin de btw verschuldigd is

• Deel 3: Voor elke lidstaat van verbruik waarvoor een btw-correctie wordt 
gemaakt

• Deel 4: Saldo van de verschuldigde btw voor elke lidstaat van verbruik

• Deel 5: Totaal verschuldigd btw-bedrag voor alle lidstaten van verbruik

• Zie Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/194 van de Commissie van 
12 februari 2020

96
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0194&from=EN
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Artikel 219bis Btw-Richtlijn 
Facturatieregels

97

• 1.   Voor facturering gelden de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de 
goederenlevering of de dienst geacht wordt te zijn verricht, overeenkomstig het 
bepaalde in titel V.

• 2.   In afwijking van het bepaalde in lid 1 gelden voor facturering de volgende regels:
• a) de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de leverancier of dienstverrichter de 

zetel van zijn bedrijfsuitoefening of een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit hij de 
goederenlevering of de dienst verricht, of, bij gebreke van een dergelijke zetel of vaste 
inrichting, de lidstaat waar hij zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer:

• i) de leverancier of dienstverrichter niet gevestigd is in de lidstaat waar de goederenlevering of de dienst 
overeenkomstig het bepaalde in titel V geacht wordt te zijn verricht, of zijn inrichting in die lidstaat niet 
betrokken is bij het verrichten van de goederenlevering of de dienst in de zin van artikel 192 bis, onder b), en 
de tot voldoening van de belasting gehouden persoon degene is voor wie de goederenlevering of de dienst 
wordt verricht, tenzij de afnemer zelf de factuur uitreikt („self-billing”);

• ii) de goederenlevering of de dienst wordt, overeenkomstig het bepaalde in titel V, geacht niet in de 
Gemeenschap te zijn verricht;

• b) de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de leverancier of de dienstverrichter die 
gebruikmaakt van een van de bijzondere regelingen als bedoeld in hoofdstuk 6 van titel XII, is 
geïdentificeerd.

• 3.   De leden 1 en 2 van dit artikel zijn van toepassing onverminderd de artikelen 244 
tot en met 248.

Artikel 220 Btw-Richtlijn 
Facturatieregels

98

• 1.Iedere belastingplichtige zorgt ervoor dat door hemzelf, 
door de afnemer of, in zijn naam en voor zijn rekening, door 
een derde, in de volgende gevallen een factuur wordt 
uitgereikt:
• de goederenleveringen of de diensten die hij heeft verricht voor een 

andere belastingplichtige of een niet-belastingplichtige 
rechtspersoon;

• de in artikel 33 bedoelde goederenleveringen, behalve wanneer een 
belastingplichtige gebruik maakt van de bijzondere regeling van titel 
XII, hoofdstuk 6, afdeling 3;

97

98
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OSS EU 
Facturatieregels

• TBE diensten (B2C): geen verplichte factuur (tenzij specifieke regels in LS) –
uitz. Bende van 4
• OSS EU: LS registratie

• Geen OSS EU: elke LS (plaats handeling)

• IC verkopen op afstand
• OSS EU: geen verplichte factuur (keuze leverancier – LS identificatie)

• Leden bende van 4: sowieso factuur verplicht (art. 220, 1, 1) Btw-richtlijn)?

• Geen OSS EU: factuur verplicht (LS aankomst goederen)

99

Fictieve verkoper
Facturatie

• Leverancier – platform
• Afstandsverkopen van ingevoerde goederen

• Verkoper – platform: “levering buiten EU” (geen specifieke factuurvereisten)
• Platform – klant: in principe geen facturatieverplichting

• Specifiek regime: regels LS identificatie
• Gewoon regime: regels LS levering

• Intracommunautaire afstandsverkopen
• Verkoper – platform (vrijgestelde levering): 

• Factuur (regels LS levering) verplicht
• Selfbilling mogelijk

• Platform – klant: in principe geen facturatieverplichting (onder OSS)
• Specifiek regime: regels LS identificatie
• Gewoon regime: regels LS levering – verplichte factuur voor IC VOA

100

99
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Fictieve verkoper
Facturatie

101

Fictieve verkoper
Boekhouding van interface

102

Elektronische interface 
die levering/dienst 

faciliteert

Specifieke 
commissionairfictie

van toepassing?

OSS/IOS?

Nationale 
wetgeving

Specifieke info 
OSS/IOS

Specifieke info 
(Basis)

Ja

Nee

Nee

Ja

101

102
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Fictieve verkoper
Boekhouding van interface

• Geen gebruik van specifiek schema: 
• Verplichtingen volgens nationale wetgeving

• Proportionaliteit + GDPR

• Gebruik van specifiek schema
• Zie volgende slides

• “OSS”: intracommunautaire afstandsverkopen + TBE diensten

• IOS

• Algemeen
• Bewaring gedurende 10 jaar (31/12/x+10)

• Elektronisch ter beschikking stellen van info

103

Fictieve verkoper
Boekhouding – OSS 

• Om te kunnen worden beschouwd als voldoende gedetailleerd in de zin van de artikelen 369 en 369 
duodecies van Richtlijn 2006/112/EG bevat de door de belastingplichtige gevoerde boekhouding de volgende 
gegevens:

• a) de lidstaat van verbruik waar de goederenlevering of dienst wordt verricht;
• b) het soort verrichte dienst of de omschrijving en de hoeveelheid van de geleverde goederen;
• c) de datum waarop de goederenlevering of dienst is verricht;
• d) de maatstaf van heffing met vermelding van de gebruikte munteenheid;
• e) latere verhogingen of verlagingen van de maatstaf van heffing;
• f) het toegepaste btw-tarief;
• g) het verschuldigde btw-bedrag met vermelding van de gebruikte munteenheid;
• h) de datum en het bedrag van ontvangen betalingen;
• i) eventuele ontvangen vooruitbetalingen voordat de goederenlevering of dienst is verricht;
• j) indien een factuur wordt uitgereikt, de op de factuur vermelde gegevens;
• k) met betrekking tot diensten, de gegevens om de plaats te bepalen waar de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of 

gebruikelijke verblijfplaats heeft, en met betrekking tot goederen, de gegevens om de plaats te bepalen waar de verzending 
of het vervoer van de goederen naar de afnemer begint en eindigt;

• l) enig bewijs van eventueel retourneren van goederen, met inbegrip van de maatstaf van heffing en het toegepaste btw-
tarief.

104

103

104
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Fictieve verkoper
Boekhouding – IOSS 

• Om te kunnen worden beschouwd als voldoende gedetailleerd in de zin van artikel 369 quinvicies van 
Richtlijn 2006/112/EG bevat de door de belastingplichtige of de voor zijn rekening handelende tussenpersoon 
gevoerde boekhouding de volgende gegevens:

• a) de lidstaat van verbruik waar de goederenlevering wordt verricht;
• b) de omschrijving en de hoeveelheid van de geleverde goederen;
• c) de datum waarop de goederenlevering is verricht;
• d) de maatstaf van heffing met vermelding van de gebruikte munteenheid;
• e) latere verhogingen of verlagingen van de maatstaf van heffing;
• f) het toegepaste btw-tarief;
• g) het verschuldigde btw-bedrag met vermelding van de gebruikte munteenheid;
• h) de datum en het bedrag van ontvangen betalingen;
• i) indien een factuur wordt uitgereikt, de op de factuur vermelde gegevens;
• j) de gegevens om de plaats te bepalen waar de verzending of het vervoer van de goederen naar de afnemer begint en 

eindigt;
• k) bewijs van eventueel retourneren van goederen, met inbegrip van de maatstaf van heffing en het toegepaste btw-tarief;
• l) het ordernummer of het uniek transactienummer;
• m) het uniek verzendingsnummer wanneer die belastingplichtige rechtstreeks betrokken is bij de levering.

105

Geen fictieve verkoper
Boekhouding interface

• De interface op wie de specifieke commisionairficties niet van toepassing zijn 
bewaart de volgende gegevens :
• a) de naam, postadres en elektronisch adres of website van de leverancier wiens 

leveringen worden gefaciliteerd via het gebruik van de elektronische interface en indien 
beschikbaar:

• i) het btw-identificatienummer of nationaal belastingnummer van de leverancier;
• ii) het bankrekeningnummer of het virtuele rekeningnummer van de leverancier;
• b) een beschrijving van de goederen, de waarde ervan, de plaats waar de verzending of het 

vervoer van de goederen eindigt, samen met het tijdstip van de levering en, indien 
beschikbaar, het ordernummer of het uniek transactienummer;

• c) een beschrijving van de diensten, de waarde ervan, informatie voor de vaststelling van 
de plaats en het tijdstip van de dienstverrichting en, indien beschikbaar, het ordernummer
of het uniek transactienummer.
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?

• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)

107

Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?

109

• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)

Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)

Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)

Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)
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Waar vindt u bijkomende info?
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?

• Factsheets ook 
beschikbaar in 
het Nederlands

117

Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Bijkomende info
Waar vindt u bijkomende info?
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• Officiële bronnen
• Korte toelichting over nieuwe regeling: klik hier

• Korte toelichting over OSS: klik hier

• Wat uitgebreidere toelichting over OSS: klik hier

• Toelichting over aanvraag (I)OSS nummers: klik hier

• Toelichting(en) van de Commissie: klik hier

• Richtlijn 2017/2455 (gewijzigd door Richtlijn 2019/1995): klik hier

• Verordening 2017/2459 (gewijzigd door Verordening 2019/2026)

• Goedgekeurd wetsontwerp: klik hier

• Publicatie in Staatsblad: Wet 2 april 2021 (BS 13 april 2021)
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https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/btw-hervorming
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce/oss
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/oss
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2026-20200818&from=EN
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1820
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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• Ontvangt u graag een kopie van mijn artikels over deze 
materie? Mail gerust
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mailto:bart@vat-consult.be?subject=Uiteenzetting%20(I)OSS%20-%20Graag%20een%20kopie%20van%20artikels
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Dank u voor uw 
aandacht

Bart Buelens

0474/89.38.16 bart@vat-consult.be www.vat-consult.be
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