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VRIJSTELLINGEN: INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING (ICL)
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Vrijstelling ICL
Basisvoorwaarden

 Geen specifieke definitie in Wbtw
 IC-levering vindt plaats waar het vervoer

aanvangt
 Evenwel, vrijstelling in land van vertrek als:
◼

◼

koper een geldig hem toebehorend btw-nummer
van een andere lidstaat aan de verkoper opgeeft
verkoper kan bewijzen dat goederen naar andere
EU-lidstaat worden verzonden
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Vrijstelling ICL
Basisvoorwaarden

 Geen vrijstelling als IC-opgave leverancier:

niet is ingediend
◼ niet de correcte gegevens van deze IC-levering
vermeldt
(tenzij de leverancier terdege zo’n tekortkoming kan
verantwoorden)
◼
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Intracommunautaire levering

 Bewijs vrijstelling IC-levering
◼

KB 52 – artikel 1
 Leverancier

moet aantonen dat alle voorwaarden voor
de toepassing van die vrijstellingen daadwerkelijk
vervuld zijn

◼

KB 52 – artikel 2
 Leverancier

moet steeds in het bezit zijn van alle
documenten waaruit de echtheid van de levering van
goederen blijkt
◼

Onder meer: contracten, bestelbons, facturen en
betalingsdocumenten
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Intracommunautaire levering

 Btw-identificatienummer van koper
◼ Herkenbaar aan landenprefix
◼ Moet toebehoren aan de koper
 Verifiëren op vies-website

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?sele
ctedLanguage=EN
Laat niet altijd toe om na te gaan of btw-identificatienummer
toebehoort aan klant
 Central Liaison Office (CLO) in Brussel. Leveren geschreven
bevestiging af:
◼
◼
◼
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vat.validation@minfin.fed.be
Tel.: 0257 740 30
Fax:
0257 963 57
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Intracommunautaire levering

 Bewijs vervoer naar andere lidstaat?
◼

KB nr. 52 – artikel 3
 Bewijslast
◼

◼

◼

bij leverancier

Geheel van overeenstemmende documenten
Wettelijk vermoeden via bestemmingsdocument (en
factuur transport indien in opdracht van leverancier)
Wettelijk vermoeden op basis van artikel 45bis van de
uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011
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Intracommunautaire levering

Geheel van overeenstemmende documenten
 KB 52 – artikel 3, § 1
◼

◼

© De btw-lijn
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De leverancier moet steeds in het bezit zijn van
alle documenten waaruit de echtheid van de
verzending of het vervoer van de goederen vanuit
België naar een andere lidstaat blijkt
Onder meer: vervoerdocumenten, facturen van
vervoerders, verzekeringsdocumenten en
betalingsdocumenten met betrekking tot het
vervoer
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Wettelijk vermoeden artikel 45bis (EU nr. 282/2011)
 KB 52 – artikel 3, § 2 (verwijst enkel naar voormeld
artikel van de uitvoeringsverordening)
◼

Behoudens tegenbewijs worden de goederen geacht te
zijn vervoerd van een lidstaat naar een andere


Vervoer door of voor rekening van de verkoper
◼ Verklaring verkoper
◼ Twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken met betrekking tot
het vervoer, afgegeven door twee partijen die
 Onafhankelijk zijn van elkaar
 Onafhankelijk zijn van de verkoper en de afnemer

© De btw-lijn
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Wettelijk vermoeden artikel 45bis (EU nr. 282/2011)
 KB 52 – artikel 3, § 2 (verwijst enkel naar voormeld artikel van de
uitvoeringsverordening)
◼

Behoudens tegenbewijs worden de goederen geacht te zijn vervoerd van een
lidstaat naar een andere


© De btw-lijn
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Vervoer door of voor rekening van de verkoper
◼ Verklaring verkoper
◼ Eén niet-tegenstrijdige bewijsstuk met betrekking tot het vervoer, afgegeven door
een partijen die onafhankelijk is van de verkoper en de afnemer
◼ Eén van de volgende niet-tegenstrijdige bewijsstukken afgegeven door een partij
die onafhankelijk is van de partij die het bewijsstuk mbt tot het vervoer heeft
afgegeven en die onafhankelijk is van de verkoper en de afnemer
 Verzekeringsovereenkomst mbt het vervoer
 Bankdocumenten die de betaling van het vervoer staven
 Officiële documenten afgegeven door een openbare instantie, zoals een
notaris, waarin de aankomst van de goederen in de lidstaat van
bestemming wordt bevestigd
 Ontvangstbewijs van een entrepothouder afgegeven in de lidstaat van
bestemming, waarin de opslag van de goederen in die lidstaat wordt
bevestigd
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Wettelijk vermoeden artikel 45bis (EU nr. 282/2011)
 KB 52 – artikel 3, § 2 (verwijst enkel naar voormeld artikel van de
uitvoeringsverordening)
◼

Behoudens tegenbewijs worden de goederen geacht te zijn vervoerd
van een lidstaat naar een andere


Vervoer door of voor rekening van de koper
◼

◼

Verklaring koper
 Lidstaat van aankomst van de goederen
 Datum van afgifte van die verklaring
 Naam en het adres van de afnemer
 Hoeveelheid en de aard van de goederen
 Datum en plaats van aankomst van de goederen
 Indien levering van vervoermiddel
 Identificatienummer vervoermiddel
 Identificatie van de persoon die de goederen namens de afnemer
aanvaardt
Aangevuld met combinatie niet-tegenstrijdige bewijsstukken zoals omschreven
op de twee vorige slides
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 3, § 3
◼

Behoudens tegenbewijs worden de goederen geacht te
zijn vervoerd van een lidstaat naar een andere als de
leverancier in het bezit is van de volgende documenten
waarvan de inhoud niet strijdig is met die van de
documenten bedoeld in artikel 2 (contracten,
bestelbons, facturen en betalingsdocumenten)
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Bestemmingsdocument met betrekking tot de goederen
De factuur met betrekking tot het vervoer, als de goederen
voor rekening van de leverancier werden vervoerd
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 3, § 3
◼

Het wettelijk vermoeden ingevolge het
bestemmingsdocument geldt niet als de
leverancier wist of moest weten dat de goederen
niet vanuit België naar een andere lidstaat werden
verzonden of vervoerd

© De btw-lijn
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 4, § 1
◼

Inhoud
Naam, adres, BE-nummer leverancier
 Naam en adres afnemer en het door hem aan de leverancier
opgegeven btw-nummer van een andere lidstaat
 Bevestiging dat het bestemmingsdocument betrekking heeft
op de aankomst van goederen die het voorwerp uitmaken
van de IC-levering
 Plaats van aankomst van de goederen (adres in de lidstaat
van aankomst)
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 4, § 1
◼

Inhoud
Gebruikelijke benaming en hoeveelheid van de goederen
◼ Bij vervoermiddelen ook het identificatienummer ervan
 Datum uitreiking en volgnummer factuur
◼ Als de factuur nog niet is uitgereikt een andere tussen de
partijen gebruikte referentie die ondubbelzinnig aan de
factuur is verbonden (zowel leverancier als afnemer
moeten in het bezit zijn van een exemplaar van dat
document dat die referentie bevat)
 Datum ontvangst van de geleverde goederen


© De btw-lijn

15

15

Intracommunautaire levering

De
b t w
l i j n

Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 4, § 1
◼

Periodiciteit bestemmingsdocument
Per levering
 Of een geglobaliseerd bestemmingsdocument voor alle
vrijgestelde IC-leveringen aan eenzelfde afnemer tijdens
een periode die niet meer bedraagt dan drie opeenvolgende
kalendermaanden


◼
◼

© De btw-lijn
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Vermelding van de periode waarop het betrekking heeft
Behalve de algemene gegevens (identificatie, …) worden
de vereiste gegevens vermeld per vrijgestelde IC-levering
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 4, § 2
◼

Wie stelt het bestemmingsdocument op
 Leverancier
 Afnemer
 Een

door één van hen naar behoren gemachtigd
persoon
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 4, § 2
◼

Wie dateert en ondertekent het bestemmingsdocument
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Afnemer
Een door de afnemer gemachtigde persoon:
◼ Moet uit hoofde van zijn functie binnen de onderneming
van de afnemer geacht kunnen worden kennis te hebben
van de door de onderneming verrichte aankopen
◼ Brengt op het bestemmingsdocument de volgende
vermeldingen aan
 ‘In naam van de afnemer’
 Naam en functie binnen de onderneming
18
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Bestemmingsdocument
 KB 52 – artikel 4, § 2
◼

Wat als goederen niet naar een inrichting van de
afnemer worden verzonden


Bijkomende vermeldingen op het bestemmingsdocument
door een persoon van wie de functie binnen de
onderneming het mogelijk maakt te attesteren dat de
goederen daar effectief zijn aangekomen:
◼
◼
◼
◼

Datering en ondertekening
‘In naam van de afnemer’
Zijn naam en functie
Naam van de onderneming die de inrichting uitbaat

© De btw-lijn
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Vrijstelling ICL
Rechtspraak

 Cassatie 4 november 2005
 Opsomming art. 3 KB nr. 52 Wbtw is slechts

exemplatief: andere documenten niet
uitgesloten voor zover ze te allen tijde in bezit
zijn van de verkoper en aan de bevoegde
ambtenaar kunnen worden getoond

© De btw-lijn
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Vrijstelling ICL
Rechtspraak

 HvJ, C-409/04, Teleos, 27/9/2007
 Btw-plichtige stelt levering vrij als

intracommunautaire levering
 Koper bezorgt verkoper vervalste
vervoersdocumenten
 verkoper niet betrokken in fraude
 Verkoper heeft gehandeld als “goede
huisvader”
➔ Vrijstelling toestaan
© De btw-lijn
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Vrijstelling ICL
Tijdstip voorleggen bewijs

H.v.J., C-146/05, 27 september 2007
 IC-leveringen van wagens
 Behandeld als nationale levering voor
commissie
 Naderhand creditering en herfacturatie als
vrijgestelde ICL
➔ Duitse fiscus: geen vrijstelling, bewijs niet tijdig
➔ H.v.J.: vrijstelling
© De btw-lijn
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Vrijstelling ICL
Tijdstip voorleggen bewijs

Cassatie, 25 september 2009
 Vernietiging arrest HvB Luik, 18 april 2007:
“Vrijstelling ICL niet toegestaan omdat de
bewijzen niet werden voorgelegd tijdens
controle maar de belastingplichtige slechts heel
wat later initiatief heeft genomen deze bewijzen
te verzamelen en aan de administratie te
overhandigen”
 Cassatie volgt HvJ
© De btw-lijn
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Vrijstelling ICL

 Maatstaf van heffing opnemen in rooster 46 van btw-

aangifte
 Creditnota’s in rooster 48
 Opname in intracommunautaire opgave
 Opname in Intrastat-aangifte ‘verzendingen’ als drempel
overschreden (www.intrastat.be)
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Bijzondere gevallen

 Levering van brandstof in tank (of reserverecipiënt)

voertuig toebehorend aan klant van buiten België maar
binnen de Gemeenschap is nooit een vrijgestelde
intracommunautaire levering
 Levering met montage in België van autobanden, radio,
motor, alarm, LPG- of CNG-installatie … voor
belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat
◼ 50%-regel: goederen minstens 50% van de totale prijs
◼
◼

◼

Levering van een goed
Bij montage op een roerend goed dat wordt verzonden:
geen levering met installatie of montage, dus vrijstelling IClevering of uitvoer is mogelijk

50%-regel niet vervuld: dienstverlenging

© De btw-lijn
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 IC-levering van een ‘nieuw’ vervoermiddel
◼ Landvoertuigen uitgerust met een motor met een
cilinderinhoud van meer dan 48 cc of met een
vermogen van meer dan 7,2 kW



◼

Schepen met een lengte van meer dan 7,5 meter



◼



26

Binnen drie maanden na datum eerste ingebruikname
OF niet meer dan 100 uren gevaren

Luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer
dan 1.550 kg
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Binnen zes maanden na datum eerste ingebruikname
OF niet meer dan 6.000 kilometer afgelegd

Binnen drie maanden na datum eerste ingebruikname
OF niet meer dan 40 uren gevlogen
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 IC-levering van een ‘nieuw’ vervoermiddel
◼ Landvoertuigen uitgerust met een motor met een
cilinderinhoud van meer dan 48 cc of met een vermogen van
meer dan 7,2 kW
◼ Onder meer:











Personenwagens
Lichte vrachtwagens
Minibussen
Kampeerauto’s
Bussen of cars
Vrachtwagens
Takelwagens
Landbouwtrekkers
…

© De btw-lijn
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 IC-levering van een ‘nieuw’ vervoermiddel
◼ Landvoertuigen uitgerust met een motor met een cilinderinhoud
van meer dan 48 cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kW
◼ Niet bedoeld (niet bestemd voor personen- of goederenvervoer):










© De btw-lijn
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Voertuigen specifiek bestemd voor sportwedstrijden (bv. Formule 1
wagens)
Gevechtsvoertuigen die niet specifiek voor troepentransport bestemd
zijn
Brandweerwagens
Kraanauto’s
Bedrijfsmaterieel
Maaimachines
Landbouwmaterieel
Landbouwmotors
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 Nieuw vervoermiddel waarbij afnemer voor

andere aankopen normaal niet
intracommunautair moet verwerven
◼

◼

Leverancier is btw-plichtige indiener periodieke
btw-aangifte ➔ MTN-aangifte
Andere leveranciers ➔ opgave 447

© De btw-lijn
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 Nieuw vervoermiddel waarbij afnemer voor andere

aankopen normaal niet intracommunautair moet
verwerven
◼

MTN-aangifte:


Elektronisch via Intervat



Facturen moeten niet bijgevoegd worden
Foute MTN ingediend:

◼



◼
◼
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Tenzij toevallige handeling

Nieuwe voor zelfde periode
Of verbetering in volgende

Geen nihil-aangifte
Bij btw-eenheid: indiening door het betrokken lid van de btweenheid
Tegen de 20ste van de maand volgend op kwartaal van levering
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 Nieuw vervoermiddel waarbij afnemer voor andere aankopen

normaal niet intracommunautair moet verwerven
◼

MTN-aangifte - inhoud:











Naam, adres, btw-nummer leverancier
Datum en volgnummer factuur
Lidstaat van bestemming
Naam en adres koper
Waarde van de goederen en toebehoren
Merk, type en cilinderinhoud (cc) en/of het vermogen (kW) van de
landvoertuigen
Datum eerste ingebruikname (indien deze de factuurdatum voorafgaat)
Aantal kilometer
Chassisnummer of het identificatienummer van het vervoermiddel

© De btw-lijn
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 Nieuw vervoermiddel
◼ Recht op aftrek
Verkoper moet aangifte 447 indienen
◼ Aftrek beperkt tot het bedrag van de btw dat op de levering
verschuldigd zou zijn indien ze niet was vrijgesteld
 Verkoper dient periodieke btw-aangifte in
◼ Voertuig niet onderworpen aan 50%-beperking artikel 45,
§ 2 Wbtw ➔ gewone btw-aftrek
◼ Voertuig wel onderworpen aan 50%-beperking artikel 45,
§ 2 Wbtw ➔ verkoop binnen herzieningstermijn, dus
herziening in voordeel btw-plichtige – oorspronkelijke aftrek
+ herziening beperkt tot het bedrag van de btw dat op de
levering verschuldigd zou zijn indien ze niet was vrijgesteld
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VRIJSTELLINGEN: UITVOER
© De btw-lijn
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Wettelijke bepaling

 Artikel 39, §1, 1° en 2° Wbtw: vrijgestelde

levering wanneer:
◼

Goederen verzonden of vervoerd worden naar een plaats
buiten de Gemeenschap

◼

Ofwel door/voor rekening van de verkoper (art. 39 §1, 1° Wbtw)

◼

Ofwel door/voor rekening van de niet in België gevestigde
koper (art. 39 §1, 2° Wbtw)


© De btw-lijn
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Ook voor de koper die beslist heeft zich op korte termijn in
het buitenland te vestigen.
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Formaliteiten

Aangifte ten uitvoer bij Belgische douane
Leverancier in vak 44 uitvoerdocument (sinds 1 mei 2016 - nieuwe
richtlijnen naar aanleiding wijziging douanewetboek)

◼







Kopie van verkoopfactuur (of verzendingsdocument) voor douane
(Uitz.: zendingen <250 €) (Instructie btw 1994)
Verkoper in bezit van geldig douanedocument (afgestempeld
document of elektronisch bericht bij gebruik van PLDA)
Te bewaren als bijlage bij verkoopfactuur (PLDA-bericht:
elektronisch bewaren of papieren afdruk bewaren)
Btw-aangifte: maatstaf van heffing 47

© De btw-lijn
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Bewijslast

 Wie?
◼

Leverancier die vrijstelling inroept

 Wat?
◼

Goederen hebben het grondgebied van de E.U. verlaten
(grensoverschrijding)

 Strenge visie van de Administratie: twijfel:

Belgische btw aanrekenen! (eventueel later
crediteren indien voldoende bewijsmateriaal)
© De btw-lijn
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Vrijstelling uitvoer
Bewijsmiddelen

 Bewijs door een geheel van overeenstemmende

documenten:


Verkoopfactuur met vrijstellingsreden



Contracten



Bestelbons



Vervoerdocumenten en -facturen



Betalingsstukken



Geldig afgestempeld uitvoerdocument



Vervoer door koper: Ontvangstbewijs (39, § 1, 2°)



…..

© De btw-lijn
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AANKOOP VOERTUIG UIT
BUITENLAND
© De btw-lijn
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Aankoop voertuig uit
buitenland

 Andere lidstaat
◼
◼
◼

Intracommunautaire verwerving
Aankoop onder margeregeling
Aankoop met buitenlandse btw

 Buiten EU
◼ Invoer

© De btw-lijn
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Verkoper is vrijgestelde kleine onderneming
◼
◼

‘Inclusief’ btw lidstaat verkoper
Geen ICV aangeven

 Verkoper past margeregeling toe
◼ ‘Inclusief’ btw (in de marge) lidstaat verkoper
◼ Geen ICV aangeven
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Verkoper is btw-plichtige die normale regeling

toepast:
◼

Koper is indiener periodieke btw-aangifte
 ICV

aangeven

© De btw-lijn
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Verkoper is btw-plichtige die normale regeling

toepast:
◼

Koper is btw-plichtige niet-indiener periodieke btwaangifte
 Indien
◼

◼

ICV belasten:

446: enkel in geval van nieuw voertuig en de ICverwervingen van andere goederen niet belast moeten
worden
Bijzondere aangifte indien ook verplicht om ICverwervingen van andere goederen te belasten

 Indien

geen ICV belasten: verkoper rekent btw van zijn
lidstaat aan
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Verkoper is btw-plichtige die normale regeling

toepast:
◼

Koper is niet-belastingplichtige rechtspersoon
 Indien
◼

◼

ICV belasten:

446: enkel in geval van nieuw voertuig en de ICverwervingen van andere goederen niet belast moeten
worden
Bijzondere aangifte indien ook verplicht om ICverwervingen van andere goederen te belasten

 Indien

geen ICV belasten: verkoper rekent btw van zijn
lidstaat aan
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Verkoper is btw-plichtige die normale regeling

toepast:
◼

Koper is particulier
 ‘nieuw’
◼

vervoermiddel: ICV belasten

446

 Niet

‘nieuw’ vervoermiddel: verkoper rekent btw van
zijn lidstaat aan

© De btw-lijn
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Nieuw vervoermiddel
◼

Koper niet gehouden tot indienen periodieke, noch
bijzondere btw-aangifte
 ICV

◼

rapporteren in aangifte 446

Koper dient periodieke of bijzondere btw-aangifte
in
 ICV

rapporteren in respectievelijk periodieke of
bijzondere btw-aangifte
 ! Procedure met formulier 446 kan worden verplicht als
de btw-plichtige zijn btw-verplichtingen niet op
regelmatige wijze naleeft
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Aangifte 446
◼

Indienen
 Op

Belgisch douanekantoor naar keuze
verstrijken maand volgend op de maand van de
verwerving en vóór aanvraag om inschrijving

 Vóór

◼

Bijlagen
 Factuur

leverancier
stukken die inhoud factuur bevestigen
(bestelbonnen, contracten, …)
 Aanvraag om inschrijving (indien inschrijving gewenst
is)
 Bijkomende

◼

Voldoening btw op ICV
 Op

© De btw-lijn
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douanekantoor bij indiening 446
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Aankoop voertuig in andere
lidstaat

 Al of niet nieuw vervoermiddel waarvoor btw op

ICV verschuldigd is
◼

Koper moet zich aanbieden bij douanekantoor
voor:
 Voldoening

of toezicht op de voldoening van de btw op
de ICV
 Nazicht of de btw-plichtige op regelmatige wijze zijn
btw-verplichtingen naleeft
 Vignet E-705
◼

Aanbieding op douanekantoor niet vereist indien
de schuldenaar van de btw op de ICV:
 Zelf

elektronische melding mag doen (zoals degenen
die vroeger zelf het vignet 705 mochten opstellen)
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Aankoop voertuig buiten EU

 Invoerformaliteiten
◼

Aangeven in eerste douanekantoor bij
binnenkomen in EU
 Indien

andere lidstaat kunnen verdere formaliteiten in
België geregeld worden
◼

◼
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Voertuig onder T1 naar België

E-705
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WERKEN AAN
BUITENLANDSE WAGENS
© De btw-lijn
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Werken aan buitenlandse
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Plaats van de dienst

 Klant is btw-plichtige: belastbaar waar klant is

gevestigd:
◼

Bewijs hoedanigheid btw-plicht en vestiging klant (btwnummer andere lidstaat indien binnen de EU)

◼

Belgische garagist ➔ buitenlandse klant:


Factuur zonder btw (art. 44 btw-richtlijn)



Verlegging van heffing (art. 196 btw-richtlijn)



Opname in rooster 44 en intracommunautaire listing (tenzij
vrijstelling bij klant ➔ rooster 47 en geen opname in IC-listing)

 Klant is geen btw-plichtige: waar dienst materieel wordt

verricht
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NIEUWE DEFINITIE LICHTE
VRACHTWAGEN
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Voertuigen 50%-beperking
Nieuwe tekst 45, § 2

 Alle voertuigen voor personen- en/of

goederenvervoer onderworpen aan 50%beperking
 Uitgebreide opsomming van voertuigen die niet
onder de aftrekbeperking vallen, waaronder:
◼
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de auto's opgevat en gebouwd voor het vervoer
van zaken waarvan de maximaal toegelaten massa
3.500 kg niet overschrijdt, "lichte vrachtauto's"
genoemd
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Voertuigen 50%-beperking
Nieuwe tekst 45, § 2

 elke auto bestaande uit een volledig van de laadruimte afgesloten enkele

of dubbele cabine die ten hoogste respectievelijk twee of zes plaatsen mag
bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak
 elke auto gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die ten hoogste

twee plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen en een
daarvan afgesloten laadruimte waarvan de afstand, tussen elk punt van de
scheidingswand achter de zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde
van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op een
hoogte van 20 cm boven de vloer, steeds minstens 50 pct. dient te
bedragen van de lengte van de wielbasis. Deze laadruimte moet bovendien
over haar hele oppervlakte bestaan uit een van het koetswerk deel
uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder
verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels
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Voertuigen 50%-beperking
Nieuwe tekst 45, § 2

 elke auto gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die

ten hoogste zes plaatsen mag bevatten, die van de
bestuurder niet inbegrepen en een daarvan volledig
afgesloten laadruimte waarvan de afstand, tussen elk punt
van de scheidingswand achter de laatste rij zitplaatsen en de
binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in
de langsrichting van het voertuig, op een hoogte van 20 cm
boven de vloer, steeds minstens 50 pct. dient te bedragen
van de lengte van de wielbasis. Deze laadruimte moet
bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een van
het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam
bevestigde, horizontale laadvloer zonder
verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of
veiligheidsgordels
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AFTREK BTW OP
VERVANGWAGENS
© De btw-lijn
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Aftrek btw vervangwagens
Oude tekst 45, § 2

 De beperking van de aftrek is niet van

toepassing op voertuigen bestemd om te
worden verkocht of te worden verhuurd door
een belastingplichtige die een specifieke
economische activiteit uitoefent die bestaat in
de verkoop of de verhuur van automobielen
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Aftrek btw vervangwagens
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Interpretatie art. 45, § 2 oud

 Fiscus:
◼
◼

Geen beperking voor wagens bestemd voor de verhuur door
een BPL met een specifieke activiteit van verhuur
Geen beperking voor wagens bestemd voor de verkoop door
een BPL met een specifieke activiteit van verkoop

DUS: Verkoper (en geen verhuurder) van auto’s:
aftrekbeperking van 50% indien auto’s worden verhuurd
(vervangwagens).


BPL:
◼

Specifieke activiteit van verkoop OF verhuur is voldoende voor
volledige aftrek op wagens bestemd voor de verkoop OF de
verhuur
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Aftrek btw vervangwagens
Rechtspraak

 In voordeel van de belastingplichtige
 Indien specifieke verhuuractiviteit vereist

volgens de rechtbank: meestal kwalificeert
verhuur vervangwagens als specifieke
verhuuractiviteit
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Aftrek btw vervangwagens
Rechtspraak pro belastingplichtige

 R.v. eerste aanleg Gent, 16/6/2005
 Feiten:
◼

◼
◼
◼
◼

Vervangwagens worden verhuurd aan klanten
garage
Vaste tarieven volgens type wagen
Verhuur enkel aan klanten garage (onderhoud of
leveringstermijn nieuw voertuig)
Facturatie met btw van de verhuurdienst
Via aanhangbord in garage wordt reclame gevoerd
naar buiten toe

© De btw-lijn

59

59

De
b t w
l i j n

Aftrek btw vervangwagens
Rechtspraak pro belastingplichtige

 R.v. eerste aanleg Gent, 16/6/2005
 Visie Rechtbank:
◼
◼

◼

◼
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Specifieke verhuuractiviteit
Verhuur enkel aan klanten doet hier geen afbreuk
aan
Ook het feit dat er geen reclame naar het publiek in
het algemeen wordt gevoerd is hiervoor geen
beletsel
btw aftrek: 100%
60

De
b t w
l i j n

Aftrek btw vervangwagens
Rechtspraak pro belastingplichtige

 R.v. eerste aanleg Brussel, 11/2/2005
 Beperking niet van toepassing indien specifieke activiteit







van verhuur van wagens
Venn. sluit lange termijn leasecontracten voor verhuur
van wagens aan (hoofdzakelijk) gelieerde
ondernemingen
Doet geen afbreuk aan bestaan beroepswerkzaamheid
“Voldoet aan regelmaat, specialisatie, organisatie en
methode die gewoonlijk door vakmensen wordt
aangewend”
100% aftrek toegestaan
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Aftrek btw vervangwagens
Reactie fiscus

 Art. 45 § 2, bepaalt nu dat de aftrekbeperking niet

van toepassing is op:
◼

◼

de voertuigen bestemd om te worden verkocht door
een belastingplichtige verkoper van autovoertuigen
de voertuigen bestemd om te worden verhuurd door
een belastingplichtige verhuurder van autovoertuigen
(aan om het even wie)

 Aftrekbeperking aldus van toepassing op

vervangwagens verhuurd door een garagehouder
 Schending stand-still clausule?
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Aftrek btw vervangwagens
Beperking nieuwe wettekst

 Vraag 13053, Kamer, Commissie financiën, L.

Gustin, 22 november 2006
 Gevolgen van artikel 45 § 2 voor de
vervangvoertuigen gebruikt door de klanten van de
autoprofessionals
 Antwoord: indien verhuur
systematisch
◼ aan alle klanten
◼ tegen betaling van een marktconforme prijs
➔ btw volledig aftrekbaar
◼
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Aftrek btw vervangwagens
Finale beslissing

 Cassatie 19 januari 2007
 De verhuuractiviteit moet bestemd zijn voor het

publiek, maar het is voldoende dat ze aan een
beperkt cliënteel wordt aangeboden. Ze mag
evenwel niet occasioneel zijn, zonder daarom
noodzakelijk de enige of belangrijkste activiteit
van de belastingplichtige te moeten vormen
➔btw volledig aftrekbaar
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Aftrek btw vervangwagens
Finale beslissing

 Beslissing nr. ET 113.611 van 7 november 2007
 Fiscus legt zich neer bij Cassatierechtspraak
 Volledige btw-aftrek indien geregeld:
◼ vervangwagens ter beschikking van klanten in
afwachting van de herstelling of het onderhoud van hun
voertuig
◼ vervangwagens ter beschikking van klanten in
afwachting van de levering van een nieuw voertuig
◼ vervangwagens ter beschikking van klanten in het
kader van een pechverhelpingsdienst
◼ autovoertuigen ter beschikking van verbonden
ondernemingen
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BIJZONDERE REGELING
INZAKE DIRECTIEWAGENS
© De btw-lijn
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Directie- of demowagens
Voorraadwagen / directiewagen

 Wagen aangekocht voor de verkoop: btw volledig

aftrekbaar
 Wagen aangekocht als directiewagen: btw aftrek

beperkt tot 50% (tenzij uitzondering)
 Wat indien voorraadwagen (btw volledig

afgetrokken) gebruikt wordt als directiewagen (btw
max. 50% aftrekbaar)?
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Directie- of demowagens
Ingebruikneming als directiewagen

 Levering aan zichzelf
 btw aanrekenen aan zichzelf
 btw aftrekbaar ten belope van beroepsgebruik met

een maximum van 50%
 = regularisatie afgetrokken btw bij aankoop
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Directie- of demowagens
Ingebruikneming als directiewagen

Directie- of demowagen
 Auto die een constructeur of een handelaar onttrekt

aan zijn voorraad om het te gebruiken voor zijn
privédoeleinden, voor de privédoeleinden van zijn
personeel of als bedrijfsmiddel voor
beroepsdoeleinden. Hij wordt, in principe, op korte
termijn verkocht.
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Directie- of demowagens
Bijzondere regeling

 Nieuwe personenauto’s en nieuwe auto’s voor

dubbel gebruik (quid na nieuwe wetgeving art. 45,
§ 2 Wbtw)
 Constructeurs, assembleurs, handelaars,

tussenpersonen bij verkoop met commissie
 Minstens 24 verkopen van nieuwe auto’s over 24

maanden
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Directie- of demowagens
Toegestane gebruiker

 Hoofd van de onderneming en zijn inwonende

familieleden
 Werkend vennoten, beheerders, bestuurders

 Directieleden, verkooppersoneel
 Klant (vervangwagen, ook in afwachting van

levering ander voertuig)
 Autojournalisten (testrit)
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Directie- of demowagens
Aantal wagens onder bijzondere regeling

 In verhouding tot aantal verkopen van nieuwe

auto’s
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Directie- of demowagens
Gevolg bijzondere regeling

 Verkoop wagen binnen drie maanden na eerste

inverkeerstelling:
◼
◼

geen onttrekking toepassen
geen beperking ingevolge gemengd gebruik
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Directie- of demowagens
Gevolg bijzondere regeling

 Verkoop wagen tussen drie en achttien maanden na

eerste inverkeerstelling (niet later dan 31 december
van het jaar volgend op jaar van eerste
inverkeerstelling):
◼

◼
◼
◼
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bij verstrijken derde maand na eerste inverkeerstelling
moet het beroepsgebruik bepaald worden (voor btw-aftrek
op kosten van dit voertuig)
bij verkoop onttrekking toepassen
bijzondere maatstaf van heffing:
aankoopprijs – verkoopprijs
btw is aftrekbaar volgens beroepsgebruik en rekening
houdend met 50% beperking
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Gevolg bijzondere regeling

Geen verkoop bij verstrijken achttiende maand na eerste
inverkeerstelling (niet later dan 31 december van het
jaar volgend op jaar van eerste inverkeerstelling):
◼ bij verstrijken derde maand na eerste inverkeerstelling
moet het beroepsgebruik bepaald worden (voor btw-aftrek
op kosten van dit voertuig)
◼ onttrekking toepassen bij verstrijken periode
◼ maatstaf van heffing is de kostprijs
◼ btw is aftrekbaar volgens beroepsgebruik en rekening
houdend met 50% beperking
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Formaliteiten bijzondere regeling

 Toepassing vragen aan btw-controlekantoor

via aangetekend schrijven:
•

Omschrijving activiteit

•

Vermelding aantal handelaarsplaten

•

Vermelding aantal verkopen nieuwe auto’s sedert 1 januari van
het jaar voorafgaand aan de aanvraag

 Houden van een bijzonder register
 Attest 444 bij verkoop vanaf derde maand na

eerste inverkeerstelling
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Directie- of demowagens
Bijzonder register

 Nummer per blad
 Vermelding aantal bladen op zowel eerste als

laatste pagina
 Inschrijven van:
Specifieke vermeldingen zoals bouwjaar, merk, model,
chassisnummer, cilinderinhoud, motorsterkte, datum eerste
ingebruikneming, …
Reden van schrapping uit register (verstrijken termijn 18
maanden, verkoop,…)
Verwijzingen naar facturen en andere stukken

•

•

•
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77

77

De
b t w
l i j n

Directie- of demowagens
Vernieling voertuig

 Behandelen als verkoop ten tijde van de

vernieling
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GARAGEREGISTER
© De btw-lijn

79

79

De
b t w
l i j n

Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Bundeling van
 Register voor werken aan motorvoertuigen
 Register van voor verkoop bestemde
tweedehandse vervoermiddelen
 Register voor maakloonwerk
 Register der werken uitgevoerd voor een in
een andere Lidstaat gevestigde
belastingplichtige
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018
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Bedoelde voertuigen
 Uitgerust met een motor
 Onderworpen aan de reglementering van de
inschrijving
 Niet van toepassing op:
◼
◼
◼
◼
◼

Aanhangwagens
Caravans / camping-car
Bromfietsen klasse A
Bromfietsen klasse B
Speed pedelecs
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Ingeval van btw-eenheid
 Elk lid moet zijn eigen garageregister houden
voor zijn handelingen die in dit register
ingeschreven moeten worden
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Voertuigen in inrichting garagist
 Enkel inschrijving in register voor voertuigen die
in de “inrichting” van de BPL binnenkomen:
◼

Plaats waar de BPL zijn economische activiteit uitoefent:

Garages
Toonzalen
 Loodsen
 Werkplaatsen
 Enzovoort




Ongeacht eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, …
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Voertuigen in inrichting garagist
 Enkel inschrijving in register voor voertuigen die
in de “inrichting” van de BPL binnenkomen
◼

Voertuigen moeten effectief binnenkomen
 Geen

inschrijving van voertuigen die op de
werkplanning staan maar nog niet in de inrichting zijn
binnengekomen
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018
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Voertuigen voor volgende handelingen
 Enkel inschrijving in register voor voertuigen die
in de “inrichting” van de BPL binnenkomen met
het oog op:
elke levering en/of dienstverrichting betreffende een
motorvoertuig, met uitzondering van het wassen en de levering
van een nieuw vervoermiddel
elke levering van tweedehandse motorvoertuigen
elke tussenkomst als tussenpersoon in de levering van
tweedehandse motorvoertuigen

◼

◼
◼
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Wie moet register houden?
 Elkeen die geregeld één of meerdere van de
voorgaande handelingen verricht:
◼

◼
◼
◼
◼

Garagehouders
Bandencentrales
Uitlaatcentra
Tuningcentra
En dergelijke

 Exploitanten parkings of benzinestations:

Enkel indien:
◼
◼
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Olieverversingen
Kleine dringende herstellingen
86

Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018
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 Geen register voor:
◼
◼

Leasing- en verhuurondernemingen, taxibedrijven
Takelfirma’s
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Geen inschrijving
 Assemblage en constructie van nieuwe wagens
 Levering van nieuwe wagens
 Wassen
 Leveringen van goederen zonder montage of
installatie
 Handelingen verricht buiten de inrichting van
de belastingplichtige (vb. takelen/depannage)
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Indeling register
 Kolom 1: volgnummer
 Kolom 2: datum binnenkomst
 Kolom 3: nummerplaat of chassisnummer
 Kolom 4: btw-nummer opdrachtgever van
andere Lidstaat
 Kolom 5: code handeling
 Kolom 6: uitgaande datum
 Kolom 7: verwijzing factuur of ander
verantwoordingsstuk
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Codes handelingen
 1 = onderhoud, herstelling, omvorming, installatie
en alle andere handelingen niet bedoeld onder
codes 2, 3 en 4
 2 = handeling kadert geheel onder
waarborgverplichting
 3 = Voertuig in inrichting enkel om bestek op te
maken
 4 = levering voertuig voor eigen rekening of als
tussenpersoon (ook indien bijkomende
handelingen worden verricht bedoeld onder
andere codes)
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Vorm
 Een register per bedrijfszetel
 Principe: vaste bladen (afwijking kan worden
toegestaan, vb. geïnformatiseerde wijze)
 Genummerde bladen
 Op voorhand geviseerd en geparafeerd door
controlekantoor
 Inschrijven zonder enig wit vlak of leemte
 Bij doorhaling moet oorspronkelijke inschrijving
leesbaar blijven
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Papieren register
 Vaste bladen
 Genummerde bladen
 Op voorhand geviseerd en geparafeerd door
controlekantoor (deze verplichting is
momenteel geschorst in afwachting van
officiële afschaffing in de btw-wetgeving)
 Inschrijven zonder enig wit vlak of leemte
 Bij doorhaling moet oorspronkelijke inschrijving
leesbaar blijven
© De btw-lijn

92

92

De
b t w
l i j n

Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Geïnformatiseerd register
 De btw-plichtige moet de integriteit van de inhoud van het
register garanderen tot het einde van de wettelijke
bewaartermijn
◼

◼

Het mag technisch niet mogelijk zijn een gegeven, na inschrijving
in het register, te wijzigen of te verwijderen zonder een spoor na te
laten
De oorspronkelijke inschrijving moet altijd leesbaar blijven

 De btw-plichtige bepaalt zelf hoe hij hieraan voldoet

(procedure van een geavanceerde elektronische
handtekening of een bedrijfscontrole die hem toestaat de
inschrijvingen in het register te vergelijken met andere
documenten zoals facturen, werkbonnen, rekeninguittreksels,
enz. en zo vast te stellen dat de inhoud van het register juist
is en niet werd gewijzigd)
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Geïnformatiseerd register
 De btw-plichtige moet de leesbaarheid van het
register garanderen tot het einde van de
wettelijke bewaartermijn (7 jaar) - hij bepaalt
zelf hoe hij hieraan voldoet
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Garageregister
Circulaire 47 dd. 19.04.2018

Geïnformatiseerd register
 Plaats bewaring
◼

Vrije keuze, maar er moet een volledige online
toegang worden gewaarborgd:
 Op

de bedrijfszetel waarvoor het register gehouden
wordt, en dit tot bij het verstrijken van de derde maand
volgend op de afsluiting van het register
 Op de administratieve hoofdzetel van de btw-plichtige
na het verstrijken van voormelde periode
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MARGEREGELING
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Voor wie en wat

 Belastingplichtige wederverkopers
 Tweedehandse vervoermiddelen
◼

Van zodra het is gebruikt en het geschikt is voor
hergebruik, ongeacht zijn kilometerstand of de
datum van de eerste inverkeersstelling

 Aangekocht van:
◼ Andere

wederverkoper
◼ Particulier
◼ Andere verkopers die geen btw hebben kunnen
aftrekken bij de aankoop van het vervoermiddel
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Margeregeling
Berekening marge per tijdvak

Ander tijdvak dan laatste aangiftetijdvak:
 Verkopen tijdvak – aankopen tijdvak
 Marge is inclusief btw
 Marge x 21/121 = verschuldigde btw
Negatieve marge:
 Overdragen naar volgend tijdvak, behalve
indien negatieve marge voor laatste
aangiftetijdvak ➔ inschrijven als aankoop in
volgend aangiftetijdvak
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Margeregeling
Berekening marge per tijdvak

Laatste aangiftetijdvak:
 Beginvoorraad + aankopen jaar – eindvoorraad = verkochte
aankopen jaar
 Verkopen jaar – verkochte aankopen jaar – reeds eerder in het
jaar aangegeven marges = marge laatste aangiftetijdvak
 Marge is inclusief btw
 Marge x 21/121 = verschuldigde btw
 Eindvoorraad meetellen bij aankopen van volgend tijdvak
 Negatieve marge: niet overdragen
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Margeregeling
Formaliteiten

 Aankopen inschrijven in enig register
 Vergelijkingsregister bijhouden
 Indien wagen voorwerp van uitvoer of

vrijgestelde ICL levering, doorhalen van de
inschrijving in enig register en vervreemden
onder de normale regeling (ook voor keuze tot
onderwerping aan normale regeling)
 Aankoopborderel
 Verklaring verkoper geen recht op aftrek
© De btw-lijn
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Formaliteiten

 btw-aangifte:
◼
◼
◼

Marge exclusief btw rooster 03
Verschuldigde btw rooster 54
Bedrag van de verkopen aan aankoopprijs rooster 00





1 x per jaar bij vaststelling marge per tijdvak
Elke aangifte indien marge berekend per transactie
Ter verminderen met:
 Negatieve marges indien individueel berekend
 Negatieve marge 4de kwartaal indien globaal berekend
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 HvB Antwerpen, 5.06.2012
◼ Feiten:
Belgische autohandelaar koopt Jahreswagen aan uit
Duitsland
◼ Wagens die een jaar werden geleaset aan niet-btwplichtigen
 Doorverkoop met toepassing margeregeling
 Fiscus vraagt btw-plichtige om het bewijs te leveren dat
voertuig onder de marge kan worden verkocht


◼

Hof:
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Noch eigendomsbewijs, noch "Kraftfahrzeugbrief" op naam
van een particulier levert dit bewijs.
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Maatstaf van heffing
Tolerantie auto

 Vraag 5-7778, Y. Vastersavendts, 17 januari 2013
◼
◼

Betreft: Personenwagen – tolerantie – btw op 50%
- margewagen – uitbreiding tolerantie
Voorwaarde tolerantie:
 Bij

aankoop moet de btw-aftrek werden door artikel 45,
§ 2 of artikel 45, § 1quinquies Wbtw

◼

Voertuigen aangekocht bij particulier of onder
margeregeling kunnen tolerantie bij wederverkoop
niet genieten
 artikelen

136b en 176 van de Btw-richtlijn laten een
uitbreiding van deze tolerantie niet toe
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KOSTEN VAN EVENEMENTEN
© De btw-lijn
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Onthaal / publiciteit

 Kosten van onthaal: btw niet aftrekbaar
 Kosten van publiciteit: btw aftrekbaar
 Administratieve definitie kosten van onthaal:

“Alle kosten op het gebied van public relations
gedaan voor het onthaal, de ontvangst en het
vermaak of de ontspanning van aan het bedrijf
vreemde bezoekers”
 btw wel aftrekbaar:
◼
◼
◼

Hostess op handelsbeurs (E.T. 23.318 van 14/01/1977)
Meubilair gebruikt voor ontvangst van klanten (P.V. 11/06/1996 –
beslissing ET 96.653)
Business seats op sportwedstrijd of culturele manifestatie indien
hiermee publiciteit wordt gevoerd (Beslissing nr. ET 63.540, 7 en 10
juli 1989 en Beslissing, nr. ET 70.979, 22 januari 1991)
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Kosten van evenementen
Cassatie 8 april 2005

 Kosten van onthaal: de kosten gedaan voor

onthaal en ontvangst, eventueel gepaard gaand
met vermaak of ontspanning van aan het bedrijf
vreemde bezoekers met het oog op bestendigen of
verstevigen van zakelijke relaties
 Evenwel: Indien betrokken activiteit hoofdzakelijk
en rechtstreeks tot doel heeft de eindkoper in te
lichten over bestaan en hoedanigheden van een
product of dienst met bedoeling verkoop te
bevorderen
➔ reclame en dus recht op aftrek
 Bevestiging van het arrest van H.v.B.
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Kosten van evenementen
ET 109.632, 24 juli 2005

 Fiscus aanvaardt rechtspraak Cassatie 8/4/05
◼

Kosten van logies, en spijzen en dranken voor
verbruik ter plaatse: btw blijft niet aftrekbaar (art.
45, § 3, 3° Wbtw)
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Kosten van evenementen
Hof van Beroep Gent, 14/2/2006

 Indien kosten van logies, en spijzen en

dranken voor verbruik ter plaatse inherent
verbonden aan publiciteitsevenement
 Kosten van logies, en spijzen en dranken voor
verbruik ter plaatse hebben niet als hoofddoel
het vermaak van de genodigden
➔ btw op kosten van logies en spijzen en
dranken is aftrekbaar
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Kosten van evenementen
Hof van Beroep Gent, 30/1/2007

 Geen kosten voor individuele

verkoopsonderhandelingen
 Wel kosten om onderneming bekender te
maken, producten aan te prijzen en publiek te
informeren
➔ Publiciteitskosten
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Hof v. Beroep Antwerpen: 18 december
2007

Dealerevent:
 Doel: dealers gunstig stemmen over nieuw model
moto en bijgevolg de verkoop ervan te stimuleren
 Kosten zijn niet strikt professioneel
 Geen kosten voor aantrekken nieuwe klanten
➔ GEEN publiciteitskosten ➔ geen aftrek van btw
Jubileumfeest:
 Zowel dealers, klanten als personeel aanwezig
 Kosten mbt personeel: collectief sociaal voordeel
➔ btw-aftrek toegestaan
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Hof v. Beroep Antwerpen: 18 december
2007

Aankoop uniforme kledij voor autosalon:
 Op maat gemaakte kostuums, geen
publiciteitsvermelding
 20% aanvaard als aftrekbaar (fiscus had zich
daarvoor blijkbaar akkoord verklaard met dit
percentage, maar verwierp de btw volledig in de
procedure voor de rechtbank)
Publiciteitskledij:
 "Space Star-" en "Mitsubishi-"jackets en sweaters,
gedragen door personeel tijdens promo-events
 Aftrek aanvaard door Hof
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Kosten van evenementen
Rb. Luik – 3 november 2008

 Autodealer moet ingevolge zijn concessie verplicht

opendeurdagen organiseren. Deze kosten omvatten ook
receptiekosten
 Geen betwisting over publicitair karakter
opendeurdagen
 Fiscus weigert aftrek op kosten van spijzen en dranken
 Rechtbank: kosten van spijzen en dranken zijn
behoudens specifieke uitzonderingen van aftrek
uitgesloten. Ingevolge de duidelijke wettekst is de btw
niet aftrekbaar, ook al worden deze kosten gemaakt in
het kader van een publicitair evenement.
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Kosten van onthaal vs.
publiciteit voor btw

Beslissing nr. ET 120.663 van 2 december 2011
 Fiscus volgt Cassatie niet ivm aftrek btw op
horecakosten bij publicitair evenement
◼

Aard van de kosten telt, niet de doelstelling

 Gevolgen:
◼ Wachten op nieuwe rechtspraak
◼ Opnieuw strenge houding van btw-controleurs
◼ Mogelijke heropening van nog niet verjaarde maar wel
gecontroleerde dossiers (bv. met de “voorlopige”
correctieopgave)
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Kosten van onthaal vs.
publiciteit voor btw

Cassatie, 15 juni 2012
 Feiten
◼
◼
◼

◼

BMW-concessiehouder
Voorstelling nieuwe modellen en publicitaire acties
Cateringkosten: verstrekking voor verbruik ter plaatse
Fiscus verwerpt btw-aftrek op cateringkosten

 Antwoord Cassatie
◼ kosten gemaakt om potentiële kopers te informeren over het
bestaan en de kwaliteiten van een product of een dienst met als
doel de verkoop te bevorderen, zijn publicitaire kosten zijn waarvan
de btw voor aftrek in aanmerking komt;
◼ de cateringkosten die in dit kader worden gemaakt eveneens
publicitaire kosten zijn waarvan de erop verschuldigde btw
aftrekbaar is.
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Kosten van onthaal vs.
publiciteit voor btw

Vraag 202, V. Wouters, 7 maart 2013
(antwoord gepubliceerd op 25 april 2014)
 Sluit de administratie zich nu wel of niet aan bij de

Cassatierechtspraak over de btw-aftrek op
cateringkosten bij publicitaire evenementen
 Minister:
◼
◼

Nood aan interpretatieve wetgeving
Deze gedachtengang wordt meegenomen naar de volgende
legislatuur
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Kosten van onthaal versus
publiciteitskosten

Rb. Leuven, 8 maart 2013
 Fiscus weigert btw-aftrek op kosten (o.a. hotel)
gemaakt voor ontvangst van het hoofd van de
aankoopafdeling van een buitenlandse klant
◼

Art. 45, § 3, 4° Wbtw: geen btw-aftrek voor kosten van
onthaal

 Rechtbank volgt btw-plichtige: kosten zijn gemaakt

om te trachten de verkoop te bevorderen
◼
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 Beslissing nr. E.T.124.247, 13 maart 2015
 Cassatie oordeelde tot twee maal toe dat de btw

geheven van cateringkosten bij publicitaire
evenementen aftrekbare is
 Fiscus sluit zich aan bij deze rechtspraak
◼

Kosten gemaakt in het kader van een activiteit:
Ten behoeve van bestaande en/of potentiële klanten
Die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft
 Met de bedoeling de verkoop te bevorderen
Btw is aftrekbaar



◼

De btw-plichtige moet geval per geval kunnen aantonen
dat aan voormelde voorwaarden is voldaan
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Publiciteit op wagen

Beslissing nr. E.T. 129.852, 15 juni 2016
 Artikel 45, § 2 Wbtw
◼
◼

Kosten met betrekking tot niet-uitgesloten
voertuigen: aftrek btw beperkt tot max. 50%
Niet van toepassing op:
 aanbrengen

van publiciteit (verf van een bepaalde
kleur, de benaming of de firmanaam van een
onderneming of van reclameteksten)

◼
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FIRMAWAGEN VOOR
PERSONEELSLID
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Firmawagen voor personeel
Inleiding

Werkgever stelt bv. bedrijfswagen ter beschikking
aan werknemer voor privégebruik
 Volgend onderscheid dient gemaakt te worden:

➔ geen persoonlijke bijdrage werknemer
➔ wel persoonlijke bijdrage werknemer
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Geen persoonlijke bijdrage werknemer

 Artikel 45, § 1quinquies Wbtw
◼ Aftrek beperken in functie van beroepsgebruik


◼

De drie methodes (rittenadministratie, semi-forfaitaire
formule – 35% forfait)

Aankopen vanaf 2011

 Artikel 19, § 1 Wbtw
◼ Btw op privégebruik



◼

Via gedane uitgaven
Enkel voor privégebruik boven 50%

Aankopen:



Vóór 2011
Initieel uitsluitend beroepsgebruik
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Firmawagen voor personeel
Wel persoonlijke bijdrage werknemer

 Aangerekende vergoeding is inclusief btw
◼

Bedrag x 21/121

 Verschuldigde btw moet minstens gelijk zijn aan

de normale waarde
◼
◼
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ANDERE FORMALITEITEN
© De btw-lijn
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Factureringsplicht

 Art. 53, § 2, 1° lid
 Handelingen waarvoor factuur verplicht is:
◼ Levering van goederen of dienst voor btw-plichtige of
niet btw-plichtig rechtspersoon
◼ Verkopen op afstand voor een niet-btw-plichtig persoon
◼ IC-levering nieuw vervoermiddel voor een niet-btwplichtig persoon
◼ Ontvangen vooruitbetalingen die btw opeisbaar maken
voor de levering of de dienst is verricht
◼ Ontvangen vooruitbetaling voor IC-levering voor
levering is verricht
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Factureringsplicht

 Geen factuur voor o.a.:
◼
◼

Handelingen vrijgesteld door artikel 44 Wbtw
Handelingen voor particulieren, behalve:
 verkopen

op afstand
 IC-levering van nieuw vervoermiddel
 Uitzonderingen opgenomen in KB1 (zie volgende
slides)
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Factureringsplicht

 Handelingen voor particulieren waarvoor steeds factuur moet

worden uitgereikt (art. 1, § 1 KB1):
◼

Levering van landvoertuigen en aanhangwagens
Ook voor:
 levering van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken
 Werken eraan uitgevoerd, behalve het wassen, maar met inbegrip van de
levering van goederen gebruikt voor deze diensten
Indien de prijs inclusief btw meer bedraagt dan 125 euro

◼

Levering van vliegtuigen, watervliegtuigen, hefschroefvliegtuigen,
zweefvliegtuigen, vrije of bestuurbare luchtballons en andere dergelijke
luchtvaartuigen
Ook voor:
 levering van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken
 Werken eraan uitgevoerd, behalve het wassen, maar met inbegrip van de
levering van goederen gebruikt voor deze diensten
Indien de prijs inclusief btw meer bedraagt dan 125 euro
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Facturatie
Wie kan factuur uitreiken

 Belastingplichtige
 Medecontractant
 Derde
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Facturatie
Voorwaarden self-billing

 Voorafgaandelijk akkoord
 Elke factuur ondergaat procedure van

aanvaarding door de leverancier of de
dienstverrichter
 Niet langer vereist dat de Administratie op
voorhand op de hoogte wordt gesteld

© De btw-lijn
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Specifieke vermeldingen

Leveringen nieuwe vervoermiddelen:
◼ Gegevens waaruit “nieuw” blijkt
Leveringen nieuwe of tweedehandse personenwagens (ook indien dubbel
gebruik)
◼ het merk
◼ het model
◼ de cilinderinhoud
◼ de motorsterkte
◼ het chassisnummer
◼ Datum eerste in verkeersstelling (enkel voor tweedehandse
personenwagens
Werken aan motorvoertuigen (behalve wassen)
◼ nummerplaat

© De btw-lijn

129

129

Facturatie

De
b t w
l i j n

Aankopen bij particulieren

Verplicht stuk op te maken:


Afnemer is belastingplichtige die goederen levert of diensten
verricht, andere dan vrijgesteld art. 44 Wbtw
 Leverancier of dienstverrichter is:
◼
◼

Niet-belastingplichtige
Belastingplichtige, niet verplicht tot factureren



Aankopen bestemd voor economische activiteit afnemer
 Verkoper heeft geen factuur opgemaakt
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Inhoud stuk voor aankopen bij particulieren

Verplichte vermeldingen:


Inschrijvingsnummer in het boek voor inkomende facturen
van de belastingplichtige afnemer
 Van de bij de handeling betrokken partijen:
◼

◼
◼

Hun naam of hun maatschappelijke benaming
Hun adres
Hun handtekening

 Van de belastingplichtige afnemer: zijn BE-

nummer
 Datum van de handeling
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Inhoud stuk voor aankopen bij particulieren

Verplichte vermeldingen:


Voldoende gegevens om:
◼
◼

◼



Inzonderheid:
◼
◼
◼



Gebruikelijke benaming goederen of diensten
Hun hoeveelheid
Het voorwerp van de diensten

De prijs
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Handeling(en) te determineren
Tarief te bepalen
Vrijstelling te bepalen

132

Facturatie
De
b t w
l i j n

Tijdstip stuk voor aankopen bij
particulieren

 Op de dag van de levering of op de dag van de

voltooiing van de dienst
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Rekeningen/ontvangstbewijzen
Verplicht uitreiken

 …
 Het wassen van personenauto’s, auto’s voor

dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto’s
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Rekeningen/ontvangstbewijzen
Andere bepalingen

 Geen verplichte uitreiking indien facturatie

uiterlijk op tijdstip voltooiing dienst
 Gedetailleerde beschrijving van deze regeling
in de aanschrijving 6 van 1999
 Mogen vervangen worden door bons van een
elektronisch kasregister: vergunning nodig
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Rekeningen/ontvangstbewijzen
Verplichte vermeldingen

 de datum van de handeling
 het door de klant verschuldigde of betaalde

bedrag inclusief btw
 het aantal verbruikte maaltijden voor wat betreft
de door de exploitant van een inrichting waar
regelmatig maaltijden worden verbruikt
verstrekte maaltijden en dranken die bij deze
maaltijden worden verbruikt.
Onder het aantal verbruikte maaltijden moet
worden verstaan, het aantal personen die een
maaltijd hebben verbruikt
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Tijdstip uitreiking

 Geen facturatie: tijdstip voltooiing dienst
 Wel facturatie:
◼

Uiterlijk voltooiing dienst: geen uitreiking verplicht

◼

Na voltooiing dienst: tijdstip voltooiing dienst
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Btw-attesten

 Voor gebruik van commerciële platen

(handelaarsplaat en proefrittenplaat)
 Jaarlijks verlenging aanvragen
◼
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voor handelaarsplaat minsten 12 verkoopfacturen
van voertuigen voorleggen aan btw-kantoor

138

De
b t w
l i j n

Overzicht aangiften
Opsomming

 Aangifte aanvang, wijziging en stopzetting








economische activiteit
Periodieke btw-aangifte
IC-opgave
Intrastat-aangifte
Jaarlijkse klantenlisting
Bijzondere btw-aangifte
btw-aangifte toevallige vervreemder nieuw
gebouw
Aangifte oprichting nieuw gebouw
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Opsomming

Teruggaafregister
Tabel der bedrijfsmiddelen
Enig register voor garagisten
Register voor directie- en demowagens
Aankoopregister voor margeregeling
Vergelijkingsregister voor margeregeling
Register van niet-overbrengingen
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Drempels

 Maximumdrempel jaaromzet: € 2.500.000
 Uitzonderingsdrempel van maximum €

250.000:
◼
◼

◼

Leveranciers van minerale oliën
Leveranciers van toestellen voor mobiele telefonie en
computers, alsmede de randapparatuur, toebehoren en
onderdelen
Leveranciers van landvoertuigen uitgerust met een motor en
onderworpen aan de reglementering betreffende inschrijving

IC-opgave

per kwartaal
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Berekeningswijze drempels

 Berekeningswijzen maximumdrempel:
◼
◼

€ 2.500.000: volledige jaaromzet
€ 250.000: geheel van de specifieke leveringen

 Elke drempel afzonderlijk berekenen
 Eén drempel overschreden = maandaangifte
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Intracommunautaire opgave
Omschrijving

Gewone btw-plichtigen
Enkel voor kwartaal/maand waarin leveringen verricht vrijgesteld door art.
39bis Wbtw en/of diensten onder B2B-hoofdregel met verlegging van
heffing in andere lidstaat en daar niet vrijgesteld van btw
Codes: L (goederen), S (diensten), T (vereenvoudigd driehoeksverkeer
voor partij B): uitsplitsing totalen zelfde klant mogelijk
Geen nihil-aangiftes
Negatieve bedragen mogelijk
Bij correctie vorige periode, verwijzen naar periode in betreffende kolom
Vermelding btw-nummer afnemer
Vermelding omzet (gesaldeerd) afnemer
Voor 20ste van de maand volgend op kwartaal/maand
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Intracommunautaire opgave
(vervolg)

 Indieningstermijn:
◼ Maandelijkse btw-aangifte ➔ maandelijkse opgave
◼ Btw-aangifte per kwartaal ➔ opgave mag per kwartaal indien
omzet uit vrijgestelde IC-leveringen van goederen (incl.
overbrengingen) niet meer dan 50.000 EUR voor:
◼
◼

huidig kwartaal, en
elk van de vier vorige kwartalen

Geen verplichte melding aan de administratie
◼

◼
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Geen indiening periodieke btw-aangifte ➔ opgave per kwartaal
(mogelijkheid per maand?) (vb. vrijgestelde btw-plichtigen zonder
recht op aftrek)
Forfaitaire landbouwondernemingen: jaarlijkse opgave
Indienen uiterlijk 20ste van de volgende maand ➔ geen toleranties
meer (ook geen zomerfaciliteiten)
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Omschrijving

 Gewone btw-plichtigen
◼

Per BE-klant:




◼
◼

BE-nummer
Omzet kalenderjaar (enkel indien omzet hoger dan 250,00 €)
Aangerekende btw kalenderjaar

Nihil-aangifte: Melden via btw-aangifte (aankruisen laatste maand
of kwartaal of nihil-listing indienen)
Voor 31 maart volgend kalenderjaar

 Vrijgestelde kleine ondernemingen
◼

◼

Totaal jaaromzet + individuele klanten
 Indien geen individuele klanten te vermelden: nihillisting moet
niet meer ingediend worden
Datum ingang regeling indien in kalenderjaar
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Omschrijving

 Aangepast aan omvang activiteiten
 Verschillende boeken:
◼

◼

Inkomende facturen


Mag losbladig: elk blad doorlopend genummerd



Totaal per blad en overdracht naar volgend blad

Uitgaande facturen


◼

Dagontvangstenboek (≠ kasboek)


◼
© De btw-lijn

146

idem
ingebonden

Verplichte registers
146

De
btw
l i j n

Uw interne onafhankelijke
btw-adviseur voor een jaarlijks
bedrag van slechts € 1.650:
• onbeperkte telefonische btw-assistentie
(ook vragen over douane en accijnzen)
• 2 bijeenkomsten per jaar met attest voor 1
persoon (bijkomende inschrijvingen aan 75
euro pp.)
• maandelijkse nieuwsbrief ‘BTW onderlijnd’
(digitale versie)
• btw-update berichten
• toegang tot website met btw-info
• gebruiksrecht teksten website en update
berichten voor mailing klanten
• korting op uurtarief (ongeveer 20%) voor
specifieke werkzaamheden
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Jurgen Opreel
jurgen@btw-lijn.be
03/294.60.62
0477/700.492

www.bt w-lijn.be
Btw-lijn@Btwlijn
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