
Update btw
Capita selecta

Bart Buelens



HoReCa

2



Aankondiging
Einde verlaagd btw-tarief

3



604 A/B/C  E604 A/B/C
Elektronische indiening

4



Formulier 604 A/B/C
Elektronische indiening

• Al ingevoerd bij KB 28 juni 2019
• Nieuw art. 6 §1 KB nr. 10:

• “De belastingplichtigen gehouden tot de indiening van de aangiften bedoeld in 
de artikelen 1 tot en met 3 dienen die aangiften in langs elektronische weg.
De belastingplichtigen (..) zijn vrijgesteld van de verplichting tot indiening langs 
elektronische weg zolang zij (..) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen 
beschikken om aan deze verplichting te voldoen.”

• Circulaire 2019/C/129 dd. 28.06.2019
• “Echter, deze toepassing zal, om technische redenen, nog niet toegankelijk zijn 

op 01.01.2020. Het spreekt voor zich dat, in zover er geen beroep wordt gedaan 
op een ondernemingsloket, de indiening op papier de regel zal blijven zolang 
als deze nieuwe toepassing niet beschikbaar zal zijn.”
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Formulier 604 A/B/C
Elektronische indiening

• Indiening via “E Services”
• Voor eigen onderneming
• Voor andere ondernemingen mits mandaat

• MyMinfin: ‘nuttige links’, ‘Btw: starten, wijzigen of stopzetten 
van de activiteit (toepassing e604)’

• Ondernemingsloket
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https://eservices.minfin.fgov.be/VAT001/
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten


Fiscaal 
vertegenwoordiging

7



Aansprakelijk vertegenwoordiging
Wijziging borgstelling
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• Borgstelling tussen 7.5k en 1 mio €
• Berekening op basis van rooster jaarlijks verschuldigd saldo 

(10%)
• Jaarlijkse herziening mogelijk

FREE PUBLICITY

http://www.vat-compliance.be/


Bestuurders
Belastingplicht
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Voorafg. Besl. 2020.1832 d.d. 29.09.2020 
Auteursrechten
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• Vennootschap die zich toelegt op het ontwerpen van computerprogramma’s 
(software) en softwareconsultancy. De vennootschap wenst een vergoeding voor 
overdracht van auteursrechten toe te kennen aan haar bedrijfsleider voor de 
overdracht van vermogensrechten op auteursrechtelijk beschermde software

• “De btw-administratie neemt aan dat bestuurders of zaakvoerders die in hun 
hoedanigheid van natuurlijke persoon handelen in de gewone uitoefening van hun 
statutaire opdracht en optreden als een orgaan van de rechtspersoon die zij 
vertegenwoordigen, omwille van de bijzondere aard van hun opdracht als lasthebber, 
niet zelfstandig handelen in de zin van artikel 4, § 1, van het Btw-Wetboek. Bijgevolg 
dienen de door deze bestuurders of zaakvoerders in die hoedanigheid verrichte 
handelingen in het kader van de uitoefening van hun statutair mandaat, niet aan de 
btw te worden onderworpen (Beslissing nr. E.T. 79.581 van 27.01.1994, 
www.fisconetplus.be)”

• “Onder deze omstandigheden kan ook worden aangenomen dat de natuurlijke 
personen die naast de uitoefening van hun statutair mandaat hun auteursrechten 
overdragen aan de rechtspersoon waarvan zij bestuurder of zaakvoerder zijn of er 
licentierechten inzake hun auteursrechten aan verlenen, in de feitelijke 
omstandigheden zoals omschreven in deze voorafgaande beslissing, niet verplicht zijn 
om zich te laten identificeren voor de btw als belastingplichtige voor de cessie of 
concessie van deze auteursrechten.”

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/4642973f-c178-4bdb-9039-e267fb5df2dd/2020.1832%2029.09.2020


Voorafg. Besl. 2021.0531 d.d. 06.07.2021
Auteursrechten
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• Bevestiging: natuurlijke persoon die zijn auteursrechten overdraagt of 
verleent (cessie of concessie) aan de rechtspersoon waarvan hij de 
zaakvoerder of bestuurder is, hoeft geen btw aan te rekenen 

• Opmerkelijk: men lijkt dit als een optioneel regime te poneren?
• « 58. A cet égard, il est rappelé que l’administration admet , en raison de la 

nature particulière de leur mission de mandataire, que les administrateurs ou 
gérants, personnes physiques, qui agissent dans l’exercice normal de leur mission 
statutaire, interviennent à l’égard des tiers en tant qu’organe de la personne 
morale qu’ils représentent. Dès lors, ils n’agissent pas de manière indépendante 
au sens de l’article 4, § 1er, du CTVA et les opérations qu’ils effectuent dans le 
cadre de cette mission statutaire ne sont pas soumises à la taxe (décision n° E.T. 
79.581 du 27 janvier 1994).

• 59. Dans ces circonstances, il peut également être admis que la personne 
physique qui, outre son mandat, cède ou concède ses droits d’auteur à la 
personne morale dont elle est le gérant ou l’administrateur, dans des conditions 
telles que celles décrites par la présente décision, ne soit pas davantage 
identifiée à la TVA comme assujetti pour la cession ou la concession de ces droits 
d’auteur. Dans cette hypothèse, aucune TVA n’est donc due. »

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7936a891-fa1b-4fbd-98b7-ff10606b5acc/2021.0531%2006.07.2021


Voorafg. Besl. nr. 2021.0391 d.d. 13.07.2021
Auteursrechten
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• De activiteiten van de vennootschap X situeren zich in de IT-sector 
(softwareontwikkeling op maat in een administratieve context).

• Teneinde beter te kunnen inspelen op de noden vanuit de markt, heeft A 
(bestuurdersvennootschap) beslist om krachten te bundelen met twee 
sectorgenoten. Zij gaan voortaan hun diensten onder een gezamenlijke 
naam aanbieden, met name Y. Inhoudelijk zal er niets veranderen aan de 
dienstverlening van A (noch van de andere vennoten) en zullen het de 
uren van A zijn die ultimo aan de opdrachtgever zullen worden 
gefactureerd (hetzelfde geldt voor de andere vennoten).Echter, zullen de 
diensten van de A, door X BV aan Y BV worden gefactureerd, om 
vervolgens één op één doorgefactureerd te worden aan de 
opdrachtgever.

• Gelet op het feit dat X BV zich van het gebruik en genot van de creaties 
van haar bestuurder A kan bedienen, wenst zij deze een vergoeding voor 
de overdracht van auteursrechten toe te kennen onder de vorm van een 
percentage dat bepaald wordt in functie van de inschatting van de 
tijdsbesteding verbonden aan auteursrechtelijk beschermde activiteiten.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8acc520a-988b-4555-ae15-2b0261b9a15e


Voorafg. Besl. nr. 2021.0391 d.d. 13.07.2021
Auteursrechten
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• III.F.1. Relatie tussen de bestuurder en de Vennootschap (X BV)
• 50. De cessie of concessie van auteursrechten wordt beschouwd als een dienst zoals 

beoogd door artikel 18, § 1, tweede lid, 7° W.BTW. Deze dienstprestatie wordt in de regel 
met btw belast met toepassing van het tarief overeenkomstig rubriek XXIX, cijfer 1, van 
tabel A van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20 van 20.07.1970, als zij wordt verricht onder de 
voorwaarden gesteld in artikel 2 W.BTW.

• 51. In dit verband wordt er aan herinnerd dat de btw-administratie aanneemt dat 
bestuurders of zaakvoerders die in hun hoedanigheid van natuurlijke persoon handelen in 
de gewone uitoefening van hun statutaire opdracht en optreden als een orgaan van de 
rechtspersoon die zij vertegenwoordigen, omwille van de bijzondere aard van hun 
opdracht als lasthebber, niet zelfstandig handelen in de zin van artikel 4, § 1, van het Btw-
Wetboek. Bijgevolg dienen de door deze bestuurders of zaakvoerders in die hoedanigheid 
verrichte handelingen in het kader van de uitoefening van hun statutair mandaat, niet aan 
de btw te worden onderworpen (Beslissing nr. E.T. 79.581 van 27.01.1994, 
www.fisconetplus.be).

• 52. Onder deze omstandigheden kan ook worden aangenomen dat de natuurlijke 
personen die naast de uitoefening van hun statutair mandaat hun auteursrechten 
overdragen aan de rechtspersoon waarvan zij bestuurder of zaakvoerder zijn of er 
licentierechten inzake hun auteursrechten aan verlenen, in de feitelijke omstandigheden 
zoals omschreven in deze voorafgaande beslissing, niet verplicht zijn om zich te laten 
identificeren voor de btw als belastingplichtige voor de cessie of concessie van deze 
auteursrechten.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8acc520a-988b-4555-ae15-2b0261b9a15e


Voorafg. Besl. nr. 2021.0391 d.d. 13.07.2021
Auteursrechten
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• III.F.2. Relatie tussen de Vennootschap (X BV via Y BV) en klant(en)-
opdrachtgever(s)

• 53. De cessie of concessie van auteursrechten is onderworpen aan het verlaagde 
btw-tarief van 6% overeenkomstig rubriek XXIX van tabel A van de bijlage bij 
Btw-KB nr. 20 van 20.07.1970 tenzij het gaat om auteursrechten die betrekking 
hebben op computerprogramma’s in welk geval het standaard btw-tarief van 
21% van toepassing is.

• 54. In de gegeven omstandigheden worden de betreffende dienstprestaties
verricht door X BV (via Y BV) voor haar klant(en)-opdrachtgever(s) beoogd door 
artikel 18, § 1, eerste lid W.BTW en zijn zij in elk geval voor het geheel met btw te 
belasten met toepassing van het standaard btw-tarief van 21%.

• 55. Deze beslissing doet enkel uitspraak over het percentage auteursrechten dat 
deel uitmaakt van de financiële enveloppe zoals gedefinieerd in de beslissing. 
Inzake de tussen de partijen op te stellen contractuele bepalingen wenst de DVB 
erop te wijzen dat de regelgeving inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid dient 
te worden gerespecteerd.

• 56. Onderhavige beslissing is, krachtens artikel 111 van de wet van 20 juli 2005 
houdende diverse bepalingen, enkel bindend inzake inkomstenbelastingen en 
heeft geen invloed op de bepalingen van toepassing inzake sociale zekerheid.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8acc520a-988b-4555-ae15-2b0261b9a15e


Afbraak en heropbouw
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Vraag nr. 383 d.d. 21.04.2021 (Scourneau)
Opstalrecht

• Oud opstalrecht (art. 5 W. 10.01.1824)
• Opstalgever of diens rechtsopvolger kan niet verhinderen dat de opstalhouder de 

gebouwen en andere constructies afbreekt, de beplantingen rooit of andere 
zaken verwijdert, zolang het recht van opstal loopt voor zover de opstalhouder 
een prijs in verhouding tot de waarde ervan heeft betaald bij het verkrijgen van 
het opstalrecht of voor zover hij de gebouwen, constructies en beplantingen zelf 
heeft opgericht of aangebracht, en met het voorbehoud dat de grond zal moeten 
worden hersteld in de staat waarin die zich bevond vóór het opbouwen of 
beplanten.

• Opstalhouder kan maar afbreken indien hij betaalt of het om door hemzelf 
opgerichte gebouwen gaat

• Nieuw opstalrecht (art. 3.179, eerste lid BW)
• "Behalve andersluidend beding in de akte tot vestiging of overdracht van een 

opstalrecht op een bebouwd of beplant onroerend goed, brengt een dergelijke 
akte contractuele verkrijging teweeg, door de opstalhouder of de overnemer en 
voor de duur van zijn opstalrecht, van de eigendom van de eerder bestaande 
bouwwerken en beplantingen“

• Eigendom bestaande opstallen gaat automatisch over  opstalhouder heeft 
recht om af te breken
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/852165d8-a645-4c95-bbd0-5be19180eb21


Vraag nr. 383 d.d. 21.04.2021 (Scourneau)
Opstalrecht
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• “Onder de thans geldende regeling heeft de opstalhouder in beginsel 
het recht om bestaande gebouwen af te breken indien hij de waarde 
ervan heeft betaald. Soms wordt echter geen vergoeding betaald voor 
de af te breken gebouwen, bijvoorbeeld wanneer het bezit van het af te 
breken gebouw in feite een last is (hoge afbraakkosten, 
verhoudingsgewijs te verwaarlozen waarde van de materialen).
Onder de nieuwe regeling heeft de opstalhouder in principe altijd het 
recht om bestaande gebouwen af te breken, tenzij de eigenaar van de 
grond zich de eigendom van het onroerend goed uitdrukkelijk heeft 
voorbehouden.
De tijdelijke regeling waarin artikel 1quater van koninklijk besluit nr. 
20 voorziet is slechts van toepassing indien het project, vanaf de sloop 
tot de heropbouw of de verkoop, wordt uitgevoerd door dezelfde 
belastingplichtige, de bouwheer.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/852165d8-a645-4c95-bbd0-5be19180eb21


Vraag nr. 383 d.d. 21.04.2021 (Scourneau)
Opstalrecht
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• De bouwheer is degene die het recht heeft om bestaande 
gebouwen af te breken, nieuwe gebouwen op te richten en deze 
te verkopen. De partijen kunnen het recht om af te breken en 
opnieuw op te bouwen met alle bewijsmiddelen aantonen.
Indien een vóór 1 september 2021 gesloten opstalovereenkomst 
(dit wil zeggen onder de wet van 1824) niet voorziet in een 
eigendomsvoorbehoud, maar de opstalhouder machtigt om de 
bestaande gebouwen af te breken, zal de 
opstalhouder/ontwikkelaar het tarief van 6 % kunnen genieten 
voor de verkoop van de heropbouwde woning, indien aan alle 
andere voorwaarden is voldaan. Het bestaan van dit zakelijk recht 
kan met alle bewijsmiddelen aangetoond worden. Idealiter wordt 
het bestaan ervan bevestigd in een overeenkomst of akte.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/852165d8-a645-4c95-bbd0-5be19180eb21


Vraag nr. 383 d.d. 21.04.2021 (Scourneau)
Opstalrecht
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• Indien dezelfde opstalovereenkomst voorziet in een 
eigendomsvoorbehoud en de opstalhouder niet machtigt de 
bestaande gebouwen te slopen, maar de opstalhouder de afbraak 
voor rekening van de eigenaar uitvoert, is de grondeigenaar in 
beginsel de opdrachtgever voor de afbraak. Niettemin aanvaardt 
de administratie de toepassing van het verlaagde btw-tarief 
wanneer de opstalhouder de afbraakwerken en de heropbouw 
zelf (met zijn eigen personeel) heeft uitgevoerd of aan een of meer 
onderaannemers heeft toevertrouwd.

Het is daarbij van belang dat de afbraakwerken het voorwerp 
uitmaken van een overeenkomst tussen de opstalhouder en de 
grondeigenaar.”

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/852165d8-a645-4c95-bbd0-5be19180eb21


Voorafg. Besl. nr. 2021.0304 d.d. 06.07.2021
Opstalrecht
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• “12. Dat opzichtens de andere percelen  het opstalrecht  pas 
recentelijk notarieel ten voordele van X gevestigd werd doet 
geen afbreuk aan het gegeven dat X bij de afbraak als 
bouwheer, toekomstige opstalhouder optrad. Dit volgt onder 
meer uit de vaststelling dat X als opdrachtgever een 
overeenkomst met de ontwerpers en architect  aanging, als 
aanvrager optrad  voor de betreffende omgevingsvergunning
maar bovendien uit de bewoordingen van voormelde akte 
zelf  waarbij men erin verwijst naar de reeds door X 
afgebroken oude gebouwen,  en tenslotte de aan haar 
gerichte factuur van de sloopwerken.”

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8431321c-78f9-4ec0-8f43-27f5edd1d650


Voorafg. Besl. nr. 2021.0301 d.d. 13.07.2021
Afbraak en heropbouw
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• II.B. Betekenisvolle afbraak ten opzichte van de nieuwe constructies
• 11. Het verlaagd btw-tarief is van toepassing wanneer het gesloopte goed een ‘gebouw’ 

betreft in de zin van artikel 1, §9, 1° van het btw-wetboek. De aanwending vóór de 
afbraak is van geen belang, zodat het gebouw geen woning hoeft te zijn.

• 12. In casu werden enkele woonhuizen (met handelsruimte) en aanhorigheden / 
magazijnen afgebroken.

• 13. Rekening houdende met de overgemaakte foto’s kan de DVB aanvaarden dat de 
desbetreffende afgebroken constructies kwalificeren als een gebouw, in de zin van artikel 
1, §9, 1° van het btw-wetboek.

• 14. Daarnaast dient de omvang van het afgebroken gebouw betekenisvol te zijn ten 
opzichte van de nieuwe constructies.

• 15. Na de afbraak zullen … appartementen worden opgericht, verspreid over 2 gebouwen, 
waarvan gebouw A gelegen zal zijn tegen de straatkant en gebouw B achteraan.

• 16. Daar de btw-wetgeving de draagwijdte van het begrip ‘significant’ niet omschrijft, 
terwijl de administratie niet de bevoegdheid heeft om terzake normatieve criteria op te 
leggen kan de DVB enkel onderzoeken of een kennelijke wanhouding bestaat tussen de 
afgebroken constructie en de heropbouw.

• 17. De DVB is van oordeel dat in het voorliggende bouwproject geen dergelijke 
wanverhouding bestaat en de afgebroken constructies derhalve betekenisvol zijn ten 
opzichte van de heropbouw van … appartementen verspreid over 2 gebouwen.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/3110d749-bb12-4dd5-b0cb-4f797f5a63b3


Voorafg. Besl. nr. 2021.0391 d.d. 13.07.2021
Afbraak en heropbouw

22

• II.C. Afbraak en heropbouw op hetzelfde kadastrale perceel
• 18. Voor het verlaagd tarief van artikel 1qauter, § 3 KB nr. 20 is tevens vereist dat 

de heropbouw gebeurt op hetzelfde kadastrale perceel als het gesloopte 
gebouw.

• 19. Zoals beschreven in de rulingaanvraag is er voorafgaand aan de afbraak 
sprake van een aantal kadastrale percelen, allen bebouwd (met uitzondering 
van 1 perceel dat een apart gekadastreerde tuin vormt bij een bebouwd 
perceel). Deze percelen worden gesplitst (prekadastratie).

• 20. Vooreerst dient te worden besloten dat, overeenkomstig de geldende 
administratieve richtlijnen terzake,  de nieuw op te richten gebouwen A en B 
voor btw-doeleinden te beschouwen zijn als één nieuw gebouw.

• 21. Uit de overgemaakte plannen en berekeningen blijkt vervolgens dat het 
nieuwe gebouw (gebouw A en B samen) voor meer dan 50 % op voorheen 
gebouwde percelen zal worden opgericht,

• 22. Rekening hiermee houdende kan de DVB bevestigen dat het beschreven 
bouwproject bedoeld wordt in de randnummers 3.3 en 3.4 van Circulaire 
2021/C/18.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8acc520a-988b-4555-ae15-2b0261b9a15e


Voorafg. Besl. nr. 2021.0559 d.d. 13.07.2021
Afbraak en heropbouw
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• Partieel recht van opstal
• Bouwpromotor treedt op als verkoper
• Initiële eigenaar als bouwheer

• Verkoop van de ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen die van 
onmiddellijk nut zijn voor de wooneenheden, onderworpen aan het bedoelde 
verlaagde btw-tarief van 6%

• Ingrijpende verbouwing (grondige omvorming; doorgedreven renovatie) van 
een oud gebouw waarbij de werken ingevolge afbraak niet meer op een 
relevante wijze steunen op oude dragende muren en, meer algemeen, op de 
wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw (1), en daardoor 
zijn uitgesloten van het 6%-tarief voor de renovatie van woningen 
overeenkomstig de rubrieken XXXI en XXXVIII van tabel A van de bijlage bij 
Btw-KB nr. 20 (lees: omdat het merendeel (meer dan de helft) van de oude 
dragende muren na de uitvoering van de werken niet werd behouden), wordt 
voor de toepassing van de tijdelijke regeling gelijkgesteld met de afbraak en 
heropbouw van een gebouw (Memorie van Toelichting, nr. 55-1662/001, 21; 
Circulaire nr. 2021/C/18 van 25.02.2021, punt 3.2. i.f.). 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/232c25f3-9970-47c8-86d4-c3beba99c06e


Voorafg. Besl. nr. 2021.0559 d.d. 13.07.2021
Afbraak en heropbouw
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• 42. 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).

• 43. 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. In een dergelijk geval is het 
verlaagde btw-tarief van toepassing zelfs voor de oprichting van deze garage 
(Circulaire 2021/C/18/ van 25.02.2021, punt 3.6 in fine, www.fisconetplus.be).

• 44. De btw-administratie benadrukt dat de oprichting van een garage bij de 
heropgerichte woning kan gebeuren aan 6%, voor zover uiteraard alle overige 
voorwaarden zijn vervuld, terwijl met de oppervlakte van een garage geen rekening 
wordt gehouden bij de berekening van de totale bewoonbare oppervlakte van niet 
meer dan 200 m2 (Circulaire 2021/C/18/ van 25.02.2021, punt 3.6 in fine, 
www.fisconetplus.be).

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/232c25f3-9970-47c8-86d4-c3beba99c06e


Voorafg. Besl. nr. 2021.0559 d.d. 13.07.2021
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• 45. Voor de verkoop van de ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen, die in dit 
project samen met de gerealiseerde woningen zullen worden verkocht, kan ook 
toepassing worden gemaakt van het verlaagde btw-tarief van 6% zoals bepaald door 
artikel 1quater, § 3 van Btw-KB nr. 20. Deze standpuntbepaling is gebaseerd op de 
volgende vaststellingen:

• i. in de wet ter invoering van artikel 1quater, § 3 van Btw-KB nr. 20 lezen we dat zwembaden, sauna's, 
midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties, van het verlaagde btw-tarief van 6% zijn 
uitgesloten. Het is duidelijk dat parkeerplaatsen niet vergelijkbaar zijn met zwembaden, sauna’s, 
tennisterreinen, e.d., maar voor bewoners eerder het verlengde vormen van de door hen aangekochte 
wooneenheid. Parkeerplaatsen kunnen dus niet als ‘dergelijke installaties’ in de zin van voormelde 
bepaling worden beschouwd;

• ii. wanneer, zoals in het onderhavige geval, de ondergrondse parkeergarage van onmiddellijk nut is 
voor de woongelegenheden, wordt aanvaard dat de oprichting ervan ook onderworpen is aan het 
verlaagde btw-tarief van 6% als bedoeld in artikel 1quater, § 3 van Btw-KB nr. 20 en ook al in rubriek 
XXXVII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20. Dit standpunt wordt overigens uitdrukkelijk door de 
btw-administratie bevestigd in de hiervoor geciteerde circulaire en eerdere FAQs die naar aanleiding 
van de invoering van de tijdelijke, nieuwe regeling werden uitgegeven.

• 46. De woningen die in dit project worden gerealiseerd komen bijgevolg principieel in 
aanmerking voor de toepassing van het bedoelde verlaagde btw-tarief van 6% en de 
prijs voor een wooneenheid inclusief ondergrondse parkeerplaats en berging moet 
niet worden uitgesplitst wanneer de koper aan de daartoe gestelde voorwaarden 
voldoet.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/232c25f3-9970-47c8-86d4-c3beba99c06e


(Para)medische 
vrijstelling
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Wetsontwerp onder vorige regering
(para-)Medische vrijstelling

• Medische vrijstelling
• Medische verzorging
• Door (para)medisch beroep zoals omschreven door de Lidstaten

• Materieel toepassingsgebied beperkt: vrijstelling wordt beperkt tot 
therapeutische handelingen (niet-therapeutische uitgesloten) 

• Momenteel: enkel esthetische uitgesloten
• Materieel toepassingsgebied uitgebreid: opname in RIZIV 

nomenclatuur niet langer vereist voor paramedische beroepen 
• Personeel toepassingsgebied uitgebreid: vrijstelling voor alle 

beroepen met adequate opleiding 
• Vs. erkende medische en paramedische beroepen

• Ziekenhuisverpleging – uitsluiting 
• Niet-onontbeerlijke handelingen 
• of in hoofdzaak toe strekken extra opbrengsten te verschaffen
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Wetsontwerp onder vorige regering
Materieel toepassingsgebied

• Onderscheid tussen esthetische ingrepen opgeheven
• Hoedanigheid dienstverrichter (arts) doet niet langer terzake
• Nomenclatuur/terugbetaling niet langer van belang

• Alle handelingen die geen therapeutisch doel hebben 
uitgesloten van de vrijstelling

• Medische expertenverslagen
• Medische attesten
• Vervoer van organen en monsters
• Alle ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel

28



Wetsontwerp onder vorige regering
Personeel toepassingsgebied

• Gereglementeerde beroepen (blijft behouden)
• Verwijzing naar wet van 10 mei 2015 

• de artsen, tandartsen en apothekers;
• de kinesisten;
• de verple(e)g(st)ers;
• de vroedvrouwen;
• de hulpverlener-ambulanciers;
• de klinische psychologen en orthopedagogen;
• de beoefenaars van de paramedische beroepen bedoeld in het koninklijk besluit 

van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen. 
• apothekers-assistentie, audiologie, bandage, orthese en prothese, 

diëtetiek, ergotherapie, medische laboratoriumtechnologie, logopedie, 
oogzorg, podologie, medische beeldvorming, vervoer van patiënten (met 
uitsluiting van het dringende personenvervoer na een oproep via het 
eenvormig oproepstelsel), mond- en tandzorg 
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Wetsontwerp onder vorige regering
Personeel toepassingsgebied

• Niet-gereglementeerde beroepen die kunnen aantonen dat ze 
over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om medische 
verzorging te verrichten waarvan het kwaliteitsniveau 
voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan eerste categorie 
– 2 voorwaarden

• houder zijn van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend 
door een bevoegde overheid van het land waar die instelling 
gevestigd is;

• op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties 
beschikken om medische verzorging te verlenen waarvan het 
kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan dat 
aangeboden door de beoefenaars van gereglementeerde medische 
en paramedische beroepen

• Controle door administratie (AAF)
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Wetsontwerp onder vorige regering
Personeel toepassingsgebied

• Uitgesloten van vrijstelling: 
• Niet-onontbeerlijke handelingen 
• of in hoofdzaak toe strekken extra opbrengsten te verschaffen

• Voorbeelden
• Televisie/telefoon op de kamer
• Dranken buiten maaltijd
• Parking
• Kappers- en manicurediensten

31



Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

32

Art. 44 " § 1. Van de belasting zijn vrijgesteld, de medische verzorging verricht door de volgende personen 
in het kader van hun beroep of praktijk:

1° de beoefenaars van één van de beroepen bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de beoefenaars van de praktijken bedoeld 
in artikel 2, § 1, 2°, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken 
inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische 

beroepen;
2° de beoefenaars van andere beroepen of praktijken dan bedoeld in de bepaling onder 1° wanneer de 

volgende voorwaarden vervuld zijn:
a) ze zijn houder van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van 

het land waar die instelling gevestigd is;
b) ze beschikken op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te 
verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan die aangeboden door 

de beroepsbeoefenaars bedoeld in de bepaling onder 1°.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2021032818&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2021-09-09&ddfm=07&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&text1=toegevoegde+waarde&ddda=2021&sql=dd+between+date%272021-07-01%27+and+date%272021-07-31%27++and+(+(+htit+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+)&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2021&dddj=01&dddm=07&ddfj=31


Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

33

De beoefenaars van de in het eerste lid, 2°, bedoelde beroepen of praktijken doen een aan de toepassing 
van die vrijstelling voorafgaande kennisgeving aan de administratie belast met de belasting over de 

toegevoegde waarde. De Koning bepaalt de praktische modaliteiten van die verplichting met betrekking tot 
de indiening van die kennisgeving en de vermeldingen die ze bevat.

De vrijstelling bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op 
ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel.";

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2021032818&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2021-09-09&ddfm=07&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&text1=toegevoegde+waarde&ddda=2021&sql=dd+between+date%272021-07-01%27+and+date%272021-07-31%27++and+(+(+htit+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+)&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2021&dddj=01&dddm=07&ddfj=31


Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

34

2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de bepaling onder a) vervangen als volgt:
"a) de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van 

goederen die daarmee nauw samenhangen, verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, 
klinieken en dispensaria.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op ingrepen en 
behandelingen zonder therapeutisch doel.

De diensten en leveringen van goederen zijn uitgesloten van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling in de 
volgende gevallen:

- wanneer zij niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen;
- wanneer zij in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de 
uitvoering van handelingen die worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de belasting 

onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen;".

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2021032818&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2021-09-09&ddfm=07&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&text1=toegevoegde+waarde&ddda=2021&sql=dd+between+date%272021-07-01%27+and+date%272021-07-31%27++and+(+(+htit+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+)&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2021&dddj=01&dddm=07&ddfj=31


Wet van 11 juli 2021
Impact

• niet-conventionele praktijken (homeopaten, chiropractors, 
osteopaten en acupuncturisten) vrijgesteld

• Niet langer enkel artsen/kinesisten
• Aanmeldingsplicht

• Administratieve verplichtingen (bewijs)
• Btw-statuut zorgverstrekker
• Impact op samenwerkingsverbanden en ziekenhuizen

35

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad


Artikel
Wenst u meer te weten?

• Uitgeschreven artikel op LinkedIn

• Overleg met de sector op 27 september

36

https://www.linkedin.com/pulse/medische-en-paramedische-btw-vrijstelling-grondige-op-bart-buelens/?trackingId=3dDWwPenf9RpJ%2Fqbxd6IpA%3D%3D


Kortingskaarten
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Voorafg. Besl. nr. 2021.0389 d.d. 06.07.2021
Kortingkaarten werkgever

• Winkelketen “Y” biedt kortingskaart aan aan deelnemende 
bedrijven “X” voor een vaste service en marketing fee per 
maand. 

• Vaste vergoeding die niet afhangt van het aantal begunstigden aan 
wie een kortingskaart verstrekt wordt. 

• Y wil gezonde voeding aanmoedigen door een 
koopkrachtverhoging van maximaal x% te geven aan de hand 
van een kortingskaart bij de aankoop van gezonde 
voedingsproducten. 

38

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/cbc74da9-8287-4bfa-9b6e-0d7f7dcdd573


Voorafg. Besl. nr. 2021.0389 d.d. 06.07.2021
Kortingkaarten werkgever

• De betaling door X voor de toetreding tot het systeem van de 
kortingskaart is een tegenprestatie voor een dienst verricht 
door Y aan X. De btw op deze betaling is overeenkomstig de 
normale regels van artikel 45 WBTW aftrekbaar in hoofde van 
X.

• De kosteloze terbeschikkingstelling van de kortingskaart
door X (aan de begunstigden) met potentieel bijkomende 
klanten of een potentiële verhoging van de omzet voor Y, 
vormt geen dienst die zou verricht worden door X aan Y 
overeenkomstig artikel 18, §1, tweede lid, 5° WBTW.

• Voorwaarden
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/cbc74da9-8287-4bfa-9b6e-0d7f7dcdd573


Voorafg. Besl. nr. 2021.0389 d.d. 06.07.2021
Kortingkaarten werkgever

• Onder de hierna opgesomde cumulatieve voorwaarden kan aanvaard worden 
dat X geen belastbare btw-dienst in de zin van artikel 18, §1, tweede lid, 5°
btw-wetboek zal verrichten voor Y:

• Het toekennen van de kortingskaart is niet onderworpen aan de activatie van een 
minimum aantal kaarten en / of minimaal gebruik door de werknemers van X.  Y kan de 
contractuele relatie met X niet beëindigen omdat een vooropgesteld minimum aantal 
kaarten niet zou zijn geactiveerd en gebruikt;

• Y zal niet nagaan in hoeverre X als deelnemend bedrijf het gebruik van de kortingskaart 
stimuleert en het zal ook geen enkele druk op enigerlei wijze uitoefenen om dit actief aan 
te moedigen;

• Er worden geen bijkomende kortingen toegekend indien meer werknemers van X gebruik
maken van de kaart;

• X zal geen persoonlijke gegevens van haar werknemers aan Y bezorgen opdat Y deze 
rechtstreeks kan aanspreken;

• Het bedrag van de service en marketing fee is niet afhankelijk van het aantal 
kortingskaarten dat X toekent aan haar werknemers;

• X zal geen vergoeding van Y ontvangen voor de door haar aangebracht cliënteel;
• Y zal niet op individuele basis rapporteren aan X over het gebruik van de Kortingskaart 

door haar werknemers.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/cbc74da9-8287-4bfa-9b6e-0d7f7dcdd573


Voorafg. Besl. nr. 2021.0389 d.d. 06.07.2021
Kortingkaarten werkgever

• De kosteloze terbeschikkingstelling van de kortingskaart door 
X aan de begunstigde valt buiten het toepassingsgebied van 
de BTW.

• De korting die wordt toegekend door Y aan de begunstigde 
volgt de normale regels voor kortingen en wordt 
overeenkomstig artikel 28 WBTW door Y in mindering 
gebracht van de maatstaf van heffing.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/cbc74da9-8287-4bfa-9b6e-0d7f7dcdd573


Uitsluiting uit pro rata
Bijkomstige financiële omzet

42



HvJ 8 juli 2021, C-695/19, Radio Popular
Bijkomende garantie

• Radio Popular = electro-zaak. Biedt haar klanten “verlenging 
van garantie” aan

• Overeenkomst tussen klant en verzekeringsmaatschappij
• Radio Popular rekent een bijkomende vergoeding aan aan klant

• 35% winst
• 0,62% omzet

• “verkoop garantie vereist zelfde middelen als verkoop 
aparatuur”

• Partijen zijn het erover eens dat deze omzet is vrijgesteld
• Vraag: moet omzet in pro rata?
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243862&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689409


HvJ 8 juli 2021, C-695/19, Radio Popular
Bijkomende garantie

44

Artikel 174, leden 1 en 2, van de btw-richtlijn 
„1.      Het aftrekbare gedeelte is de uitkomst van een breuk, waarvan:

a)      de teller bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet, de btw niet inbegrepen, met 
betrekking tot handelingen waarvoor overeenkomstig de artikelen 168 en 169 recht op aftrek bestaat, en

b)      de noemer bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet, de btw niet inbegrepen, met 
betrekking tot de handelingen die in de teller zijn opgenomen en de handelingen waarvoor geen recht op 

aftrek bestaat.
[...]

2.      In afwijking van lid 1 worden voor de berekening van het aftrekbare gedeelte de volgende bedragen 
buiten beschouwing gelaten:

a)      de omzet met betrekking tot de levering van investeringsgoederen die door de belastingplichtige in het 
kader van zijn onderneming worden gebruikt;

b)      de omzet met betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van onroerende goederen en bijkomstige 
financiële handelingen;

c)      de omzet met betrekking tot de in artikel 135, lid 1, onder b) tot en met g), bedoelde handelingen die 
bijkomstig zijn.” 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243862&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689409


HvJ 8 juli 2021, C-695/19, Radio Popular
Bijkomende garantie

45

• Hof van Justitie: omzet is geen bijkomstige financiële omzet 
en moet bijgevolg in pro rata

• Verzekering? Radio Popular is zelf niet gebonden door overeenkomst
• Tussenpersoon?

• Diensten hangen samen met verzekering
• Verricht door assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen

• Hoedanigheid (formeel) niet van belang
• Inhoud activiteit: zoeken nieuwe cliënten en in contact brengen

• “Handelingen ter zake van verzekering kunnen niet worden 
gelijkgesteld met financiële handelingen”

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243862&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689409


Winstoogmerk AGB
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Vraag nr. 437 d.d. 19.05.2021 (Matheï)
Winstoogmerk AGB – concurrentie 

• “Wanneer een lokaal bestuur een beroep doet op een private partner voor de 
oprichting en uitbating van bijvoorbeeld een zwembad onder een 
zogenaamde DBFMO-overeenkomst, heeft de btw-administratie beslist dat 
de vergoedingen die het lokaal bestuur betaalt aan de private partner geen 
tegenprestatie zijn voor een goed of een dienst. De vergoedingen worden 
aanzien als werkingstoelagen en vallen bijgevolg buiten het 
toepassingsgebied van de btw. De private partner heeft recht op aftrek in 
geval van toekenning van werkingstoelagen door het lokaal bestuur.

• Indien een lokaal bestuur daarentegen voor de exploitatie van datzelfde 
zwembad een beroep zou doen op een autonoom gemeentebedrijf en deze 
entiteit op dezelfde manier financiert, dus door middel van werkingstoelagen, 
mogen deze werkingstoelagen niet in aanmerking worden genomen voor de 
beoordeling van het winstoogmerk in hoofde van het autonoom 
gemeentebedrijf, maar zijn daarvoor prijssubsidies vereist. In het geval van de 
toekenning van werkingstoelagen heeft het autonoom gemeentebedrijf geen 
recht op aftrek op de investeringen en lopende kosten met betrekking tot dat 
zwembad”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/9fe38eee-3bf4-4195-beef-b8fcfa4ad334


Vraag nr. 437 d.d. 19.05.2021 (Matheï)
Winstoogmerk AGB – concurrentie 

• “Het bepalen van de aanwezigheid van winstoogmerk bij een autonoom 
gemeentebedrijf is vaak minder vanzelfsprekend. Niettegenstaande de 
statuten terzake een aanwijzing kunnen zijn, is het zo dat de administratie 
steeds kan onderzoeken of de statutaire bepalingen betreffende de 
aanwezigheid van winstoogmerk niet louter theoretisch zijn. Dit zal het 
geval zijn wanneer systematisch tekorten voorkomen in hoofde van het 
autonoom gemeentebedrijf, omdat de aan de bezoekers van de inrichting 
aangerekende prijzen niet volstaan tot dekking van de exploitatiekosten 
van het autonoom gemeentebedrijf en het bijgevolg onmogelijk is om 
winsten uit te keren.

• Ik verwijs naar de gepubliceerde administratieve beslissing E.T.129.288 van 
19 januari 2016 en naar de antwoorden op de Parlementaire vragen die 
over deze kwestie in het verleden zijn gesteld.

• Gelet op wat voorafgaat en aangezien de lokale overheden een keuze 
hebben in de wijze waarop ze de toegang tot de sportinfrastructuur op 
hun grondgebied organiseren ben ik van mening dat het niet aangewezen 
is de vroeger ingenomen standpunten te herzien”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/9fe38eee-3bf4-4195-beef-b8fcfa4ad334


Naheffing bij controle
Btw in of exclusief?

49



HvJ 1 juli 2021, C-521/19, CB
Naheffing bij controle

• CB = artiestenmakelaar betrokken bij fraude (organisator van 
evenementen betaalde “in het zwart”)

• Naheffing inzake inkomstenbelastingen op basis van 
schattingen

• Belastingadministratie beschouwde deze bedragen als btw exclusief
• Belangrijke vraag: wordt de btw geheven bovenop het 

betaaldontvangen bedrag of getrokken uit het ontvangen 
bedrag?

50

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243641&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689409


HvJ 1 juli 2021, C-521/19, CB
Naheffing bij controle

• HvJ: bedragen zijn btw inclusief tenzij er sprake is van recht 
op aftrek

• Bestrijding van fraude, belastingontwijking en eventueel misbruik 
wordt erkend en gestimuleerd 

• Vaststelling van maatstaf van heffing behoort evenwel niet tot de 
bevoegdheden van Lidstaten

• Ook niet in kader van fraudebestrijdende maatregelen
• Sanctie van fraude = verwerping recht op btw-aftrek
• Basisbeginsel  = (enkel) eindverbruiker belasten
• Het is mij niet geheel duidelijk of men verwijst naar recht op aftrek

van afnemer of belastingplichtige zelf

51

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243641&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689409


Nog wat zottigheden
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Vraag nr. 361 dd. 09.04.2021 (Muylle)
Genderdiscriminatie bij de kapper

• “Eind 2019 werd mij als toenmalige minister in de commissie 
Gezondheid en Gelijke Kansen de vraag gesteld of ik van plan 
was discriminatie bij kappers op basis van geslacht aan te 
pakken.”

• “Zo zei ik ook dat ik een sterk voorstander ben van tarifering 
per aangeboden dienst en niet louter op basis van geslacht.”

• “Het probleem blijkt echter te liggen op het niveau van 
fiscaliteit. In de forfaitaire fiscaliteit maakt men een verschil 
tussen mannen en vrouwen en dat zou de reden zijn waarom 
het prijsverschil tussen mannen en vrouwen vandaag nog 
steeds bestaat bij kappers.”

53



Vraag nr. 361 dd. 09.04.2021 (Muylle)
Genderdiscriminatie bij de kapper

• Antwoord Minister
• Forfaitaire grondslagen voorzien na overleg met sector
• Prijs per “typedienst”: werkelijk van toepassing zijnde prijzen 

vermenigvuldigd met coëfficiënten
• Werkelijke prijs afhankelijk van winstmarge, complexiteit, duur, ervaring, 

geschooldheid, ligging, concurrentie, …
• Typediensten bij een vrouw duren meestal langer

• Aantal belastingplichtigen die van forfaitaire regeling gebruik maakt is zeer 
beperkt 
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Kip of ei: maken de forfaits een onderscheid omdat de werkelijke prijzen 
anders liggen of betalen vrouwen meer door de forfaitaire regeling? 



Mond. vr nr. 55017007C d.d. 01.06.2021 (Depoorter)
Valse concurrentie

• “Mijnheer de minister, dit dossier heb ik in deze commissie al meermaals aangekaart. Het gaat 
over de concurrentiehandicap voor Europese bedrijven ingevolge de btw-vrijstelling voor de 
invoering van medische hulpgoederen die gratis verstrekt worden of ter beschikking gesteld 
worden van hulpbehoevenden, of om in de eigen behoeften te voorzien ter bestrijding van de 
COVID-19-uitbraak. Mijn wetsvoorstel om een gelijk speelveld te creëren tussen de Europese 
producenten en producenten in derde landen door in de btw-teruggave te voorzien voor 
medische hulpgoederen die in Europa zouden worden geproduceerd, vond geen steun bij de 
meerderheidspartijen

• Er biedt zich nu blijkbaar een nieuwe kans aan om de btw-concurrentiehandicap voor Europese 
bedrijven weg te werken. Op 12 april 2021 lanceerde de Europese Commissie het voorstel om de 
aankoop van goederen en diensten door de Commissie of een EU-agentschap of -orgaan van 
btw vrij te stellen om die goederen of diensten in voorraad te houden of te leveren aan de 
lidstaten of aan derden. Dit voorstel werd geschreven vanuit het Europees budgettair 
perspectief om de btw als kostenfactor weg te werken. Weliswaar wordt de productie in Europa 
of in derde landen in dit voorstel gelukkig gelijk behandeld. Het lost echter nog steeds niet de 
btw-concurrentiehandicap op die voortvloeit uit de tijdelijke btw-vrijstelling voor de invoer van 
noodhulpgoederen. De Europese Commissie heeft nochtans aangetoond dat het anders kan met 
het voorstel 688 voor een tijdelijke vrijstelling met recht op aftrek van de voorbelasting voor de 
COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek in reactie op de COVID-19-
pandemie.” 
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/862ab0d1-6d61-4dcc-b480-188b0b6c5d33


Mond. vr nr. 55017007C d.d. 01.06.2021 (Depoorter)
Valse concurrentie

• “De Europese machtiging voor de lidstaten om noodhulpgoederen
in het kader van de COVID-19-pandemie van btw vrij te stellen tot 
31 december 2021 kan op basis van de geldende Europese 
regelgeving slechts door de Europese Commissie worden verleend 
voor de invoer van dergelijke goederen. De Europese regelgeving 
staat momenteel niet toe dat dezelfde machtiging wordt verleend 
voor de intracommunautaire verwerving of de binnenlandse 
levering van noodhulpgoederen noch dat lidstaten zelfstandig 
kunnen beslissen om een dergelijke handeling niet te belasten.

• Er bestaat eensgezindheid tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie om dit probleem in de toekomst op te lossen door de 
btw-richtlijn te wijzigen in het kader van de lopende 
onderhandelingen over het voorstel van de Europese Commissie 
inzake verlaagde tarieven. Daarover zal ongetwijfeld binnenkort 
verder kunnen worden gecommuniceerd.”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/862ab0d1-6d61-4dcc-b480-188b0b6c5d33


OSS/IOSS
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Juli 2021

Overzicht
MOSS – OSS – IOSS 
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OSS

Huidige regeling

MOSS

B2C diensten

IOSS

Intracommunautaire 
afstandsverkopen

Lokale leveringen 
door non-EU via 

interface

Afstandsverkopen 
van ingevoerde 

goederen

Telecommunicatiediensten, 
omroepdiensten en e-

diensten



Koninklijke Besluiten
Wijzigingen
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• Voorafpublicatie op 28 mei 2021
• Koninklijk Besluit van 29 juni 2021 tot wijziging van de 

koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/koninklijk-besluit-ter-uitvoering-van-de-omzettingswet-van-de-%E2%80%9Ce-commerce%E2%80%9D-richtlijnen
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/06/29/2021042537/staatsblad


Overzicht 
Nieuwe plaatsbepalingsregels

60

Telecommunication

Broadcasting

E-services

IC Verkopen op 
Afstand (VOA)

Verkopen op Afstand 
bij invoer

Voornamelijk drempel

LS aankomst



TBE + IC verkopen op afstand 
Nieuwe plaatsbepalingsregels

• Drempel van 10.000 EUR voor (IC) verkopen op afstand en 
TBE diensten (tezamen)

• Enkel voor deze handelingen geldt er een drempel
• Indien leverancier/dienstverrichter in EU is gevestigd

• In slechts één Lidstaat 
• IC verkopen op afstand: “verzending goederen vanuit LS vestiging”

• Standpunt EU Commissie (zie hier vraag 11 op p. 49 en hier op p. 9)

• Leverancier/dienstverrichter heeft keuze om af te zien van 
drempel (2 jaar)

• Afschaffing huidige drempels VOA 35 kEUR en 100 kEUR
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/oss_guidelines_en.pdf


TBE + IC verkopen op afstand 
Nieuwe drempel van 10.000 €
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• Voorbeelden
• BE onderneming verricht TBE diensten voor 5k EUR aan particulieren in Nederland en voor 

6k EUR aan overheidsinstellingen (niet-BP) in Frankrijk – drempel overschreden
• BE onderneming verstuurt goederen vanuit Nederland naar particulieren in Duitsland –

geen drempel (belasting LS aankomst)
• NL onderneming verricht voor 20k EUR werk in onroerende staat aan BE particulieren en 

voor 6k EUR aan verkopen op afstand aan particulieren in DE – drempel niet overschreden 
(optie voor OSS mogelijk – geen impact op drempel)

• Verkopen via interface door BE onderneming tellen mee in drempel (specifieke 
“commissionairfictie” geldt niet voor EU bedrijven – zie verder)

Drempel 
10 kEUR

Overschreden

Keuze

Niet overschreden

TBE diensten: plaats 
= LS klant

IC VOA: plaats = LS 
aankomst

Plaats = LS 
vestiging/vertrek



TBE + IC verkopen op afstand 
Nieuwe drempel van 10.000 €
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• Probleem indien goederen worden verzonden vanuit andere Lidstaat dan Lidstaat van 
vestiging

• Wetgeving voorziet niets
• Belgisch standpunt gebaseerd op Btw-comité/Commissie

• Vraag nr. 385 dd. 21.04.2021 (Matheï)
• Working paper nr. 1010 van het Btw-comité
• Circulaire 2021/C/73 dd. 02.08.2021, punt 2.1.5.2.2.

• Drempel geldt enkel in Lidstaat van vestiging 
• Goederen verzonden vanuit een andere Lidstaat: verkoop 

belastbaar in Lidstaat aankomst
• Goederen verzonden vanuit Lidstaat vestiging: drempel

Quid OSS geldt als optie?

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0053.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/4b72fe5d-e461-4ed9-95b7-74c9a2cfe422/details
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52b5a57c-309b-4ede-8771-b92e3209bfb2


TBE + IC verkopen op afstand 
Nieuwe drempel van 10.000 € - Overgang
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• Indien drempel overschreden in 
• Eerste helft 2021
• 2020

• Indien gevestigd in andere Lidstaat en in België (“oude”) optie 
gelicht om VOA in België te belasten 

• Kiezen voor OSS = opteren 
• Optie zonder OSS

= Drempel overschreden

 Optie vervalt en drempel na te gaan in LS vestiging
 Elektronische aanvraag (centraal)

 Aanvraag bij controle (aangetekend)



“P
la

at
s”

“P
la

at
s”

TBE + IC verkopen op afstand 
Nieuwe plaatsbepalingsregels
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Dienstverrichter Niet-BP klant (B2C)

Leverancier

LS 1 LS 2

Niet-BP klant (B2C)
Bende van 4

LS 2LS 1
Goederen

TBE dienst

Levering van goederen

(1)

(2)

Drempel ≤ 10 kEUR

Regeling kleine ondernemingen mogelijk in Lidstaat vestiging



“Plaats”
“Plaats”

TBE + IC verkopen op afstand 
Nieuwe plaatsbepalingsregels
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Dienstverrichter Niet-BP klant (B2C)

Leverancier

LS 1 LS 2

Niet-BP klant (B2C)
Bende van 4

LS 2LS 1
Goederen

TBE dienst

Levering van goederen

(1)

(2)

Drempel > 10 kEUR

Geen regeling kleine 
ondernemingen in het 

buitenland



Over kleine ondernemingen gesproken 
(I)OSS + kleine onderneming?

• Combinatie OSS en regeling kleine ondernemingen is mogelijk
• “Btw-nummer in LS vestiging noodzakelijk” (ok)
• Cfr. > drempel 10 kEUR < drempel 25 keur

• Combinatie IOSS en regeling kleine ondernemingen is niet 
mogelijk

• “Risico op fraude is te groot”

• Bron: Gids EU Commissie, p. 21
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/oss_guidelines_en.pdf


“Plaats”

“Plaats”

“Invoer” verkopen op afstand
Plaats levering
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Leverancier Klant
(partic./Bende 4)

Lidstaat 1 Lidstaat 2 Lidstaat 3

Leverancier Klant
(partic./Bende 4)

Lidstaat 1 Lidstaat 2

(1)

(2)

Invoer

Invoer

M
its toepassing 

“IO
SS” regeling

In België (LS 2) w
ordt 

leverancier geadresseerde bij 
zendingen > 150 €



“Invoer” verkopen op afstand
Plaats invoer
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Artikel 221 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
4.   Met ingang van de in artikel 4, lid 1, vierde alinea, van Richtlijn (EU)  2017/2455  bedoelde  datum  is  

het  douanekantoor  dat  bevoegd is voor het vrijgeven voor het vrije verkeer van goederen in een 
zending die op grond van artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG)  nr.  1186/2009  een  

vrijstelling  van  invoerrechten  geniet,  in  het kader  van  een  andere  btw-regeling  dan  de  in  titel  XII,  
hoofdstuk  6, afdeling  4,  van  Richtlijn  2006/112/EG  bedoelde  bijzondere  regeling voor  

afstandsverkopen  van  uit  derdelandsgebieden of  derde  landen  ingevoerde goederen, een 
douanekantoor dat is gelegen in de lidstaat waar de verzending of het vervoer van de goederen eindigt

 Goederen in zendingen ≤ 150 € waarvoor IOSS niet wordt gebruikt en die 
via een andere Lidstaat worden ingevoerd worden in principe onder het 

regime extern douanevervoer worden geplaatst



“Invoer” verkopen op afstand
Geadresseerde bij invoer – VOA 
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• Nieuw art. 6, §2, derde lid KB nr. 7 (ontwerp)

• Principe: verkrijger/overnemer of 
“leverancier” (met BE btw-nummer) 

• VOA naar andere LS in zendingen > 150 €: 
leverancier (met BE btw-nummer)

• VOA – Zendingen ≤ 150 €
• Bijzondere regeling van betaling: verkrijger
• IOSS: vrijstelling
• Geen bijzondere regeling/IOSS: leverancier

Vermijding 
dubbele 
belasting

Leverancier moet 
registreren + VOA 

toepassen



“Invoer” verkopen op afstand
Voorbeeld

• BE particulier bestelt op een Chinese website (goederen 
komen uit China). De goederen worden ingevoerd in 
Nederland

• 2 gevallen
• Speelgoed ≤ 150 € 

• Computer > 150 €
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IOSS kan worden gebruikt OF goederen worden 
in transit geplaatst

IOSS kan niet worden gebruikt cq goederen 
worden niet (automatisch) in transit geplaatst

Risico op dubbele belasting indien particulier in 
NL invoert

PS: theoretisch voorbeeld. Ik doe geen uitspraken over behandeling in andere Lidstaten.



“Invoer” verkopen op afstand
Voorbeeld

• NL particulier bestelt op een Chinese website (goederen 
komen uit China). De goederen worden ingevoerd in België

• 2 gevallen
• Speelgoed ≤ 150 € 

• Computer > 150 €
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IOSS kan worden gebruikt OF goederen worden 
in transit geplaatst

IOSS kan niet worden gebruikt cq goederen 
worden niet (automatisch) in transit geplaatst

Enkel leverancier kan optreden als 
geadresseerde

Leverancier moet zowel in België (invoer) als in 
Nederland (verkoop op afstand) registreren

PS: theoretisch voorbeeld. Ik doe geen uitspraken over behandeling in andere Lidstaten.



Overzicht
Terminologie

73

OSS EU

Intracommunautaire 
B2C diensten

IOSS

Intracommunautaire 
afstandsverkopen

Lokale leveringen 
door non-EU 

Afstandsverkopen 
van ingevoerde 

goederen ≤ 150 €

OSS 
non-EU

Lokale B2C diensten

Verricht door…

EU

EU en niet-EU

Elektr. interfaces 
(EU/non-EU)

EU/non-EU +
Elektr. interfaces

Non-EU



Hoe registreren?
Btw-nummers
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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?
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
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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
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0194&from=EN


Hoe registreren?
Inhoud OSS aangifte
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Art. 58quater WBtw
§ 6. De in paragraaf 3 bedoelde belastingplichtige dient langs elektronische weg een aangifte in voor elk 

kalenderkwartaal, ongeacht of al dan niet leveringen van goederen en diensten zijn verricht die onder deze 
bijzondere regeling vallen. De belastingplichtige dient die aangifte, opgesteld in euro, in uiterlijk vóór het einde van 

de maand volgend op het verstrijken van het belastingtijdvak waarop ze betrekking heeft.

De aangifte bevat het btw-identificatienummer en, voor elke lidstaat van verbruik waar de btw verschuldigd is, het 
totale bedrag, exclusief btw, de toepasselijke btw-tarieven, het totale bedrag van de overeenkomstige btw, 

uitgesplitst naar belastingtarieven, en de totale verschuldigde btw over de volgende gedurende het belastingtijdvak 
verrichte leveringen van goederen en diensten die onder deze bijzondere regeling vallen:

1° de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen die plaatsvinden in de lidstaat van aankomst van de 
verzending of het vervoer van de goederen;

2° de leveringen van goederen bedoeld in artikel 13bis, § 2, wanneer de verzending of het vervoer van die goederen 
in dezelfde lidstaat begint en eindigt;

3° de diensten verricht voor niet-belastingplichtigen, met uitzondering van die diensten die plaatsvinden in een 
lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd.



Hoe registreren?
Inhoud OSS aangifte
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Wanneer de goederen door de in paragraaf 3 bedoelde belastingplichtige worden verzonden of vervoerd vanuit andere lidstaten 
dan België, bevat de aangifte ook het totale bedrag exclusief btw, de toepasselijke btw-tarieven, het totale bedrag van de 

overeenkomstige btw, uitgesplitst naar belastingtarieven, en de totale verschuldigde belasting over de volgende leveringen die 
onder deze bijzondere regeling vallen, voor elke lidstaat waaruit die goederen zijn verzonden of vervoerd:

1° de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen andere dan die verricht door een belastingplichtige overeenkomstig 
artikel 13bis, § 2;

2° de leveringen van goederen bedoeld in het tweede lid, 2°, en de intracommunautaire afstandsverkopen, verricht door een 
belastingplichtige overeenkomstig artikel 13bis, § 2.

Met betrekking tot de in het tweede lid, 1°, bedoelde leveringen bevat de aangifte ook het individuele btw-identificatienummer of 
het fiscaal registratienummer dat door elk van die lidstaten waaruit zulke goederen worden verzonden of vervoerd is toegekend.

Met betrekking tot de in het tweede lid, 2°, bedoelde leveringen bevat de aangifte ook het individuele btw-identificatienummer of 
het fiscaal registratienummer dat door elk van die lidstaten waaruit zulke goederen worden verzonden of vervoerd is toegekend, 

indien beschikbaar.

De aangifte bevat de in deze paragraaf bedoelde informatie, uitgesplitst naar lidstaat van verbruik.



Hoe registreren?
Inhoud OSS aangifte
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Wanneer de belastingplichtige die onder deze bijzondere regeling vallende diensten verricht één of meer 
andere vaste inrichtingen heeft dan die in de lidstaat van identificatie, van waaruit de diensten worden 
verricht, bevat de btw-aangifte eveneens, per lidstaat waar hij een vaste inrichting heeft gevestigd en 

uitgesplitst naar lidstaat van verbruik, het totale bedrag exclusief btw, de toepasselijke btw-tarieven, het 
totale bedrag van de overeenkomstige btw, uitgesplitst naar belastingtarieven, en de totale verschuldigde 

belasting over die diensten, alsmede het individuele btw-identificatienummer of het fiscaal 
registratienummer van de inrichting.

Wanneer een reeds ingediende aangifte naderhand moet worden gewijzigd, worden deze wijzigingen in een 
volgende aangifte opgenomen uiterlijk drie jaar na de datum waarop de oorspronkelijke aangifte moest 

worden ingediend overeenkomstig het eerste lid. In die volgende aangifte worden de betrokken lidstaat van 
verbruik, het belastingtijdvak en het btw-bedrag waarvoor wijzigingen nodig zijn vermeld.

De in paragraaf 3 bedoelde belastingplichtige voldoet de btw onder verwijzing naar de betreffende aangifte, 
uiterlijk bij het verstrijken van de termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend.



Inhoud aangifte(s)
DEEL 1 – Algemene informatie
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Kolom A
Vaknummer

Kolom B
Niet-Unieregeling

Kolom C
Unieregeling

Kolom D
Invoerregeling

1 Individueel btw-identificatienummer 
(LS identificatie, art. 362 Btw-Rl)

Individueel btw-
identificatienummer (LS 
identificatie, art. 369 
quinquies Btw-Rl, inclusief 
landencode)

Individueel btw-
identificatienummer, toegekend 
door de lidstaat van identificatie 
overeenkomstig artikel 369 
octodecies, lid 1 of lid 3, van 
Richtlijn 2006/112/EG

1a Indien tussenpersoon: 
identificatienummer 
tussenpersoon (art. 369 
octodecies, lid 2, Btw-Rl)

2 Belastingtijdvak Belastingtijdvak Belastingtijdvak

2a Begin- en einddatum van het tijdvak Begin- en einddatum van het 
tijdvak

Begin- en einddatum van het 
tijdvak

3 Valuta Valuta Valuta



Inhoud aangifte(s)
DEEL 2 – Voor elke lidstaat van verbruik 
waarin de btw verschuldigd is 
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Inhoud aangifte(s)
DEEL 2 – Voor elke lidstaat van verbruik 
waarin de btw verschuldigd is 
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Inhoud aangifte(s)
DEEL 3 – Voor elke lidstaat van verbruik 
waarvoor een btw-correctie wordt gemaakt
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Bijzondere wijze van betalen
Werking

• Vereenvoudigingsregeling werkt omgekeerd tov IOSS:
• Bijzondere regeling voor de aangifte en betaling van invoer-btw

• Invoer belast 
• Afstandsverkoop buiten toepassingssfeer

• IOSS
• Invoer vrijgesteld 
• Afstandsverkoop belast

• Zelfde toepassingsvoorwaarden als IOSS
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Bijzondere wijze van betalen
Werking

• “Persoon die de goederen bij de Algemene Administratie van 
de Douane en Accijnzen aanbrengt” 

• Koeriersbedrijven, postdiensten, douane-expediteurs en andere 
marktdeelnemers 

• Voldoen aan de voorwaarden voor het uitstel van betaling van de 
douanerechten zoals bedoeld in de artikelen 110 en 111 van 
verordening (EU) nr. 952/2013

• Cf. art. 63quinquies, lid 1, Uitvoeringsverordening 282/2011 en art. 
58sexies, § 1, in fine WBtw

• Afzonderlijke beschikking douane nodig
• Betaling verschuldigde btw aan de Algemene Administratie 

van de Douane en Accijnzen
• België maakt geen gebruik van mogelijkheid om enkel hoog 

tarief toe te passen (art. 369octovicies Btw-richtlijn)
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Bijzondere wijze van betalen
Werking

• De persoon die de goederen bij de douane aanbrengt, neemt 
passende maatregelen om te garanderen dat het juiste bedrag aan 
btw wordt betaald door de persoon voor wie de goederen bestemd 
zijn. Op basis van onder meer de handelsfactuur en van de 
documenten die de ingevoerde goederen vergezellen, dient hij na te 
gaan of de aangegeven intrinsieke waarde correct is en moet hij het 
juiste btw-tarief toepassen

• In de praktijk zal de toepassing van de bijzondere regeling door de 
persoon die de goederen bij de douane aanbrengt, kenbaar worden 
gemaakt door de vermelding in de douaneaangifte voor het in het 
vrije verkeer brengen van de codes C07 en F49 in het veld voor de 
codes van de aanvullende regelingen (G.E. 11 10 000 000) en van 
het nummer van de beschikking in het veld voor de bewijsstukken 
(G.E. 12 03 000 000)

• IMDS – dataset H7
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Bijzondere wijze van betalen
Werking

• Betaling btw: 
• 16e volgende maand
• 14e: verzending (automatisch) van (voorstel van) aangifte door 

douane
• Correcties 

• Voor 14e

• Binnen 90 dagen
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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)
• Koninklijk Besluit van 29 juni 2021
• Circulaire 2021/C/72 dd. 27.07.2021

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
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/06/29/2021042537/staatsblad
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/fe15a95d-45eb-4f50-96c1-05367da98ccd
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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)
• Koninklijk Besluit van 29 juni 2021
• Circulaire 2021/C/72 dd. 27.07.2021

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
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/06/29/2021042537/staatsblad
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/fe15a95d-45eb-4f50-96c1-05367da98ccd
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Accijnsgoederen
Circulaire 2021/C/73
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Circulaire 2021/C/73 dd. 02.08.2021
Accijnsgoederen
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• Accijnsproducten verzonden naar België
• Energieproducten

• Uitz. Gas via netwerk (specifieke regels)
• Alcohol en alcoholhoudende dranken
• Tabaksfabricaten

• Circulaire gaat kort in op accijnsbehandeling
• Verschuldigdheid bij productie en invoer
• Schorsingsregeling (belastingentrepot – geregistreerde afzender –

geregistreerde geadresseerde)

Regeling fiscale kentekens / 
verbod verkoop op afstand

Besproken in circulaire

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52b5a57c-309b-4ede-8771-b92e3209bfb2


Circulaire 2021/C/73 dd. 02.08.2021
Accijnsgoederen
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• Accijnzen behoren tot de maatstaf van heffing
• Zowel LS vertrek als België indien aangerekend aan klant
• Teruggaaf btw na terugbetaling accijns in LS vertrek indien 

terugbetaling aan klant (evt credit nota) – via teruggaafverzoek of 
aangifte (niet OSS)

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52b5a57c-309b-4ede-8771-b92e3209bfb2


Circulaire 2021/C/73 dd. 02.08.2021
Verkoop vanuit andere LS aan…
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• Particulier
• Vervoer door leverancier: verkoop op afstand (OSS)

• Specifieke commissionairfictie bij non-EU verkoper
• Geldt niet voor accijnzen

• Regeling micro-ondernemingen geldt ook accijnsproducten (
vroegere drempels verkopen op afstand)

• Vervoer door klant zelf
• Btw en accijnzen in LS vertrek
• Vrijstelling accijnzen in België indien voor eigen behoeften (bijv. 10 liter 

gedistilleerde dranken)

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52b5a57c-309b-4ede-8771-b92e3209bfb2


Circulaire 2021/C/73 dd. 02.08.2021
Verkoop vanuit andere LS aan…
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• Lid van bende van 4
• Geen “verkoop op afstand” – altijd ICV (geen drempel voor 

accijnsgoederen)
• Uitz. Diplomatieke vrijstelling enz.

• Betaling btw via
• Bijzondere btw-aangifte (indien deze al voor ander ICV’s moet worden 

ingediend)
• Accijnsaangifte (AC 4) in andere gevallen

• Btw-plichtige ‘indiener’: ICL – ICV
• Vrijstelling indien opslag in btw-entrepot

• Energieproducten 
• Invoer

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52b5a57c-309b-4ede-8771-b92e3209bfb2


Social (media)
Let’s stay in touch
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Social media
Zijn wij al een connectie op Linkedin?
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• Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief
• Overigens: zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Why not?

https://mailchi.mp/dbb92278cf14/nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/


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

Contact

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

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

http://www.vat-compliance.be/
http://www.vat-consult.be/
https://www.facebook.com/pages/category/Tax-Preparation-Service/VAT-Consult-620937035076885/
https://twitter.com/bartbuelens_btw?lang=nl
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
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