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Frank Borger

Wat doen wij?
• Volledige dienstverlening inzake Belgische en Europese btw :

- advisering

- aanvragen ruling

- interne en externe opleiding

- assistentie bij btw-controle

- btw-audit

- assistentie bij vervullen btw-formaliteiten in België, EU- en een aantal non-EU landen

- btw-outsourcing

- assistentie bij implementatie software

• THE VAT HOUSE is een ITAA-erkend belastingconsulent

• Lid van VAT Forum c.v.

• Vraag informatie m.b.t. onze algemene voorwaarden en tarieven en eventueel budgetvoorstel.
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• Doorrekening van kosten : Pag. 103

- in het kader van een dienstverlening of levering van goederen 
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- schadevergoeding
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Btw van A tot Z
Inleiding - juridisch kader

Btw van A tot Z - Inleiding

BELGIË

A B

Wat is btw?
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BELGIË

A B

Wat is btw?
Veronderstel een 10% overdrachttax:

7

C
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100
+10 tax=110

110+50=160
+16 tax= 176

176+50= 226
+23 tax=249

249

BELGIË

A B

Wat is btw?
Veronderstel 20% btw:
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100
+20 btw=120

Btw-aangifte:
0 aftrekbaar
20 te betalen=>
Saldo: 20 betalen

100+50=150
+30 btw= 180

Btw-aangifte:
20 aftrekbaar
30 te betalen
Saldo: 10 betalen 

240
150+50=200
+40 btw= 240

Btw-aangifte:
30 aftrekbaar
40 te betalen
Saldo: 10 betalen 
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BELGIË

DUITSLAND

Factuur vervoer

A

B

NEDERLAND

Vervoer door A

BTW ?

9

FRANKRIJK
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Waar vindt u de basis voor de btw-regelgeving?
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• Basis voor btw-reglementering : 

Richtlijn 2006/112/EG (voorheen Zesde btw-Richtlijn)

• Zelfde basis voor heel EU, maar verscheidenheid in de toepassing

- 27 btw-wetgevingen

- België: btw-wetboek (Wbtw), K.B.’s en M.B.’s, interpretatie van de fiscus in 

aanschrijvingen of administratieve beslissingen (www.fisconet.be)

- Diverse talen

Btw van A tot Z - Inleiding - Juridisch kader
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Wat is het belang van correct te handelen inzake btw?

11

• In verschillende lidstaten hoge boetes voor overtredingen, in BE in 

principe verminderde administratieve proportionele boete:

- Vb. 20% van de btw en 0,8% interest per maand als onterecht geen 

btw aangerekend

- Vb. 10% van de btw als onterecht btw afgetrokken en 0,8% interest 

per maand.

Btw van A tot Z - Inleiding - Juridisch kader

Btw van A tot Z
Inleiding - vijf vragen inzake btw
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Vijf vragen inzake btw

13

• Belastingplichtige

• Belastbare handelingen

• Plaats belastbare handeling

• Vrijstelling

• Voldoening van de btw

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw

Btw van A tot Z 
Inleiding - vijf vragen inzake btw - belastingplichtige
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Belastingplichtige

15

• Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een 

economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder 

winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van 

goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn 

omschreven, ongeacht op welke plaats de economische 

activiteit wordt uitgeoefend. (art. 4, §1)

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - belastingplichtige

Belastingplichtigen

16

• Met recht op aftrek (art. 4, 8)

• Zonder recht op aftrek (art. 44)

• Die bijzondere regeling genieten (art. 56 - 57)

• Niet-belastingplichtige rechtspersoon (art. 6)

• Btw-eenheid

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - belastingplichtige
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Btw van A tot Z 
Inleiding - vijf vragen inzake btw – belastbare handelingen

Belastbare handelingen

18

• Levering van goederen (art. 9 - 12)

• Diensten (art. 18 - 19) 

• Invoer (art. 23)

• Intracomm. verwerving (art. 25bis - 25 quater)

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - belastbare handelingen
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Overbrenging

19Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - belastbare handelingen

Stuk zonder BTW  + NL nr. 

levering

NL - NUMMER
plaats levering

BELGIE NEDERLAND 

intracommunautaire
verwerving

plaats
IC-verwerving

BE - NUMMER

A A’

Niet-overbrenging

20Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - belastbare handelingen

NL - NUMMER

BELGIE NEDERLAND 

BE - NUMMER

R Register

19

20



Intracommunautaire verwerving

21Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - belastbare handelingen

Factuur zonder BTW  + BE nr. koper

levering

KOPER
BE - NUMMERVERKOPER plaats levering

BELGIENEDERLAND 

intracommunautaire
verwerving

plaats
IC-verwerving

Btw van A tot Z 
Inleiding - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Plaats levering goederen

23

• Plaats ter beschikkingstelling

• Plaats aanvang vervoer

• Plaats installatie/montage

• Lidstaat invoer

• Aankomst vervoer

• Plaats afnemer/werkelijk verbruik

Art. 14, 14 bis en 15

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

NEDERLAND BELGIË

A
Factuur

B

C
Vervoer door of voor rekening van A

Factuur

Plaats levering
A - B

Plaats levering
B - C (geen vervoer)

Plaats aanvang vervoer

24
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handeling
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BELGIË NEDERLAND

Factuur

Factuur

Installatie door A

Plaats levering
A - B
B - C

A

B C

Plaats installatie/montage

25
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Plaats afnemer/verbruik
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BELGIË

A

Factuur

NIET EU

B

EU
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ZWITSERLAND BELGIË

Factuur Factuur

Vervoer door B

Plaats levering
A - B

Plaats levering
B - C

Invoer door B

A B C

Lidstaat van invoer van de goederen

27
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ZWITSERLAND BELGIË

Factuur Factuur

Vervoer door B

Plaats levering
A - B

Plaats levering
B - C

Invoer door B

A B C

DUITSLAND

Lidstaat van invoer van de goederen
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handeling
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Lidstaat van aankomst van de goederen (oude regeling 
afstandsverkopen)

29
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

• Verkoop van goederen (niet tweedehandsgoederen of nieuwe vervoermiddelen) van één EU-lidstaat 

naar andere

• Verzending of vervoer door of voor rekening van leverancier

• Plaats levering goederen is plaats aankomst (uitzondering op plaats vertrek) 

voor zover de koper geen IC-verwerving moet belasten (voor nieuwe vervoermiddelen steeds 

IC-verwerving):

• particulier;

• lid van ‘groep van 4’ (die hun drempel van IC-verwervingen niet hebben overschreden  

– niet voor nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen);

• organisaties bedoeld in artikel 151 van de Btw-richtlijn (internationale instellingen, NAVO-

strijdkrachten, diplomatieke posten);  

Lidstaat van aankomst van de goederen (oude regeling 
afstandsverkopen)

30
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

• Tot drempel afstandsverkopen plaats van de handeling was 

EU-lidstaat vertrek van de  goederen (drempels 35.000 EUR 
(o.m. BE) of 100.000 EUR)    
→ drempeladministratie voeren;

• Mogelijkheid om te opteren voor verkopen op afstand vanaf 
de eerste verkoop;

• Verplichting om een factuur uit te reiken
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Lidstaat van aankomst van de goederen (oude regeling 
afstandsverkopen)

31
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Lidstaat van aankomst van de goederen (oude regeling 
afstandsverkopen)

32
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Lidstaat van aankomst van de goederen (nieuwe regeling 
afstandsverkopen 1/7/2021)

33
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

• Invoering van begrip ‘intracommunautaire afstandsverkopen van goederen’:

• leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de 

leverancier, ook wanneer de leverancier indirect tussenkomt bij het vervoer of de verzending van 

de goederen, vanuit een andere EU-lidstaat dan die van aankomst van de verzending of het 

vervoer van de goederen naar de afnemer, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• a) de levering van goederen wordt verricht voor een belastingplichtige of voor een niet-

belastingplichtige rechtspersoon van wie de intracommunautaire verwervingen van goederen uit 

hoofde van artikel 3, lid 1, niet aan de btw zijn onderworpen, of voor enige andere niet-

belastingplichtige; 

• b) de geleverde goederen zijn geen nieuwe vervoermiddelen, noch goederen, geleverd na 

montage of installatie, door of voor rekening van de leverancier, met of zonder beproeven van de 

geïnstalleerde of gemonteerde goederen; 

Lidstaat van aankomst van de goederen (nieuwe regeling afstandsverkopen 
1/7/2021)

34
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

• Afschaffing huidige drempels verkopen op afstand; 

• Voor EU ondernemingen optionele drempel van 10.000 EUR voor de 

totaliteit van verkopen op afstand, telecommunicatiediensten, televisie-

en omroepdiensten en elektronische diensten (TBE-diensten) verricht 

voor B2C-klanten in andere EU-lidstaten:

• Drempel van 10.000 EUR niet toepasselijk als:

• Leverancier die (een) vaste inrichting(en) heeft in andere EU-lidstaten

• Leverancier verzendt goederen vanuit voorraad in andere EU-lidstaat

• Ook wanneer de leverancier indirect tussenkomt bij het vervoer;
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Lidstaat van aankomst van de goederen (nieuwe regeling afstandsverkopen 
1/7/2021)

35
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

• Geen facturatieverplichting meer als gebruik van OSS;

• Afstandsverkopers kunnen via OSS al hun btw-verplichtingen in de EU 

op één plaats nakomen (kwartaalaangiften), voor Belgen INTERVAT;

• Kunnen ook nog btw-formaliteiten doen via eigen btw-nummer in 

EU-lidstaat van klanten;

• Ook niet in de EU gevestigde leveranciers kunnen gebruik maken van OSS;

• Aanduiding van fiscaal vertegenwoordiger kan opgelegd worden aan niet 

in de EU gevestigde leveranciers door EU-lidstaat van registratie OSS

Lidstaat van aankomst van de goederen (nieuwe regeling afstandsverkopen 1/7/2021)
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handeling

35

36



Lidstaat van aankomst van de goederen (nieuwe regeling afstandsverkopen 1/7/2021)

37
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Plaats van de dienst

38

• Richtlijn 2006/112/EG werd met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd

- Oude hoofdregel

- Plaats dienstverrichter

- Hoofdregels vanaf 01.01.2010

- B2B: plaats ontvanger van de dienst

- B2C: plaats dienstverrichter

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Plaats van de dienst 

39

• Art. 21, § 1 Wbtw

- Voor de toepassing van deze bepaling en artikel 21bis, moet onder 

“belastingplichtige” worden verstaan:

- de persoon bedoeld in artikel 4, 

- de belastingplichtige die ook werkzaamheden of handelingen verricht die niet als 

handelingen bedoeld in artikel 2 worden aangemerkt, 

- evenals de niet-belastingplichtige rechtspersoon die voor btw-doeleinden is 

geïdentificeerd.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Plaats van de dienst 

40

• Art. 21, § 2 Wbtw

- De plaats van diensten, verricht voor een als zodanig handelende belasting-
plichtige, is de plaats waar de belastingplichtige de zetel van zijn 
economische activiteit heeft gevestigd. 

- Worden deze diensten evenwel verricht voor een vaste inrichting van de 
belastingplichtige op een andere plaats dan die waar hij de zetel van zijn 
economische activiteit heeft gevestigd, dan geldt als plaats van de dienst de 
plaats waar deze vaste inrichting zich bevindt. 

- Bij gebrek aan een dergelijke zetel of vaste inrichting, geldt als plaats van de 
dienst de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de belastingplichtige 
die deze diensten afneemt.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Algemene regel B2B

41
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Leverancier

Klant
btw-plichtige

België Lidstaat/derde land

Klant  is holding/overheid
niet-btw-plichtige

rechtspersoon
met activiteiten of btw-nummer

Plaats
van de
dienst

Plaats
van de
dienst

Diensten met betrekking tot onroerende goederen

42

• Art. 21, § 3 Wbtw. In afwijking van paragraaf 2 wordt als plaats van de 
dienst aangemerkt:

- 1° de plaats waar het onroerend goed is gelegen, wanneer het gaat om een 
dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed. 

- Zijn inzonderheid bedoeld het werk in onroerende staat, de diensten 
bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 8° tot 10° of 15°, het verlenen van 
gebruiksrechten op een onroerend goed, de diensten van experts en 
makelaars in onroerende goederen of de diensten die erop gericht zijn de 
uitvoering van bouwwerken voor te bereiden, te coördineren of er toezicht 
op te houden;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Vervoerdiensten

43

• Artikel 21, § 3, 2°

- De plaats waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de 

afgelegde afstanden, wanneer het personenvervoerdiensten betreft;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Personenvervoer

44
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

200 km 200 km 1000 km 500 km 100 km

NL BE FR ES PT
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BELGIE FRANKRIJK

DUITSLAND

Vervoer door A

Factuur

A

Goederenvervoer B2B

45
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

BE Klant
Btw-plichtige

BE Klant niet-btw-
plichtige 

Rechtspersoon
met BE nr.

BE BTW BE BTW

A

Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, educatieve, 
vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten 

46

• Art. 21, § 3, 3° de plaats waar deze evenementen of activiteiten 

daadwerkelijk plaatsvinden wanneer de dienst bestaat in het verlenen van 

toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, 

vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en 

tentoonstellingen, en met de toegangverlening samenhangende diensten.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Restaurant- en cateringdiensten

47

• Art. 21, § 3, 4° de plaats waar de dienst materieel wordt verricht in verband 

met restaurant- en cateringdiensten met uitzondering van die welke 

materieel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens 

het in de EU verrichte gedeelte van een passagiersvervoer;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Verhuur van vervoermiddelen – korte termijn

48

• Art. 21, § 3, 5° de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter 

beschikking van de ontvanger wordt gesteld indien het een verhuur op korte 

termijn van een vervoermiddel betreft.

• Onder “verhuur op korte termijn” wordt verstaan het ononderbroken bezit 

of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste 

dertig dagen. Voor schepen wordt deze periode evenwel tot ten hoogste 

negentig dagen verlengd;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord schip, 
vliegtuig, trein

49

• Art. 21, § 3, 6° de plaats van vertrek van het passagiersvervoer wanneer het 

restaurant- en cateringdiensten betreft die materieel worden verricht aan 

boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de EU verrichte gedeelte 

van het vervoer.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord schip, 
vliegtuig, trein

50

- Als plaats van vertrek van een passagiersvervoer wordt beschouwd het eerste punt 

in de EU waar passagiers aan boord kunnen komen, eventueel na een tussenstop 

buiten de EU.

- Als plaats van aankomst van een passagiersvervoer wordt beschouwd het laatste 

punt in de EU waar passagiers die binnen de EU aan boord zijn gekomen, van boord 

kunnen gaan, eventueel vóór een tussenstop buiten de EU.

- Ingeval het een heen- en terugreis betreft, wordt de terugreis als een afzonderlijk 

vervoer beschouwd.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord schip, 
vliegtuig, trein

51
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

NL BE FR CH IT
A B S B M R

NL BTW
IT BTW

Voorkomen van dubbele of niet heffing

52

• Art. 21, § 4. Teneinde dubbele heffing of niet-heffing van de 

belasting alsmede concurrentieverstoring te voorkomen, kan de Koning, 

voor de diensten als bedoeld in de paragrafen 2 en 3, 5° of voor sommige 

ervan:

- 1° de plaats van deze diensten, die krachtens dit artikel in België is gelegen, 

aanmerken als buiten de EU te zijn gelegen, wanneer het werkelijke gebruik of de 

werkelijke exploitatie buiten de EU geschieden;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Voorkomen van dubbele of niet heffing

53

- 2° de plaats van deze diensten die, krachtens dit artikel, buiten de EU is gelegen, 

aanmerken als in België te zijn gelegen, wanneer het werkelijke gebruik of de 

werkelijke exploitatie in België geschieden.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Werkelijk gebruik

54
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Derde land België 

Vervoerdienst

De plaats van de dienst kan België zijn

Leverancier
Klant

btw-plichtige

Plaats
van de
dienst
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Werkelijk gebruik B2B

55
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handeling

Derde land België 

Vervoerdienst

De plaats van de dienst kan derde land zijn

Leverancier
Plaats
van de
dienst

Klant
btw-plichtige

Werkelijk gebruik

56

• Wanneer diensten worden verleend aan btw-plichtigen gevestigd buiten de 

EU en het werkelijk gebruik van de dienst is in de EU

- B2B: regels werkelijk gebruik na te zien in de lidstaat waar de dienst werkelijk wordt 

gebruikt 

• Wanneer de dienst werkelijk wordt gebruikt buiten de EU

- B2B: dan regels inzake werkelijk gebruik na gaan in de lidstaat waar de klant 

gevestigd is

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Plaats van de dienst 

57

• Art. 21bis, § 1 Wbtw

- De plaats van diensten, verricht voor een niet-belastingplichtige, is de plaats waar de 

dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd.

- Worden deze diensten evenwel verricht vanuit een vaste inrichting van de 

dienstverrichter, op een andere plaats dan die waar hij de zetel van zijn 

economische activiteit heeft gevestigd, dan geldt als plaats van de dienst de plaats 

waar deze vaste inrichting zich bevindt.

- Bij gebrek aan een dergelijke zetel of vaste inrichting, geldt als plaats van de dienst 

de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de dienstverrichter.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Algemene regel B2C

58
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Leverancier

België Lidstaat/derde land

Klant
Niet-btw-plichtige

Plaats
van de
dienst
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Diensten met betrekking tot onroerende goederen

59

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 1° de plaats waar het onroerend goed is gelegen, wanneer het gaat om een dienst 

die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed.

- Zijn inzonderheid bedoeld het werk in onroerende staat, de diensten bedoeld in 

artikel 18, § 1, tweede lid, 8° tot 10° of 15°, het verlenen van gebruiksrechten op een 

onroerend goed, de diensten van experts en makelaars in onroerende goederen of 

de diensten die erop gericht zijn de uitvoering van bouwwerken voor te bereiden, te 

coördineren of er toezicht op te houden;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Vervoerdiensten 

60

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 2° de plaats waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de 

afgelegde afstanden, wanneer het personenvervoerdiensten betreft;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

59
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Vervoerdiensten 

61

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 3° de plaats waar het vervoer plaatsvindt, zulks naar verhouding van de afgelegde 

afstanden, wanneer het andere goederenvervoerdiensten betreft dan het 

intracommunautair vervoer van goederen

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Vervoerdiensten 

62

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 4° de plaats van het vertrek van het goederenvervoer wanneer het 

intracommunautair goederenvervoer betreft;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

61
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Goederenvervoer

63
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

BELGIE FRANKRIJK

DUITSLAND

Vervoer door A

Factuur

A

BE Klant
niet-btw-plichtige

FR BTW

A

Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, educatieve, 
vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten 

64

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 5° de plaats waar deze evenementen of activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden:

- a) wanneer de dienst bestaat in het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, 

wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen 

en tentoonstellingen, en met de toegangverlening samenhangende diensten;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

63

64



65

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 5° de plaats waar deze evenementen of activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden:

- b) wanneer de dienst verband houdt met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, 

educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en 

tentoonstellingen, met inbegrip van de diensten van de organisatoren van dergelijke 

activiteiten en alsmede van de daarmee samenhangende diensten;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, educatieve, 
vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten 

Restaurant- en cateringdiensten

66

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 6° de plaats waar de dienst materieel wordt verricht:

- a) in verband met restaurant- en cateringdiensten met uitzondering van die welke materieel 

worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de EU verrichte 

gedeelte van een passagiersvervoer;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

65
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Activiteiten die met vervoer samenhangen en werkzaamheden mbt 
roerende goederen 

67

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 6° de plaats waar de dienst materieel wordt verricht:

- b) in verband met een dienst die met vervoer samenhangt, zoals het laden, lossen, 

behandelen en soortgelijke activiteiten;

- c) in verband met expertises en werkzaamheden met betrekking tot lichamelijke roerende 

goederen;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Verhuur van vervoermiddelen

68

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 7° de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger 

wordt gesteld indien het een verhuur op korte termijn van een vervoermiddel 

betreft.

- Onder "verhuur op korte termijn" wordt verstaan het ononderbroken bezit of 

gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste dertig 

dagen. 

Voor schepen wordt deze periode evenwel tot ten hoogste negentig dagen verlengd;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

67
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Verhuur van vervoermiddelen

69

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 7°bis de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd of zijn woonplaats of 

gebruikelijke verblijfplaats heeft, indien het een verhuur anders dan op korte termijn 

van een vervoermiddel betreft;

- 7°ter in afwijking van het 7°bis, wanneer het vervoermiddel een pleziervaartuig 

betreft, de plaats waar het vaartuig daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger 

wordt gesteld, indien de verhuur anders dan op korte termijn daadwerkelijk door de 

dienstverrichter wordt verricht vanuit de zetel van zijn economische activiteit of een 

vaste inrichting, gevestigd op de plaats van de daadwerkelijke terbeschikkingstelling 

van het goed aan de ontvanger;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord schip, 
vliegtuig, trein

70

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 8° de plaats van vertrek van het passagiersvervoer wanneer het restaurant- en 

cateringdiensten betreft die materieel worden verricht aan boord van een schip, 

vliegtuig of trein tijdens het in de EU verrichte gedeelte van het vervoer;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

69
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Langs elektronische weg verrichte diensten aan niet-btw-plichtigen 

71

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 9°de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd of zijn woonplaats of 

gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer de dienst tot voorwerp heeft: 

a) telecommunicatiediensten; 

b) radio- en televisieomroepdiensten; 

c) langs elektronische weg verrichte 

diensten; 

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Langs elektronische weg verrichte diensten aan niet-btw-plichtigen

72

• Het feit dat de dienstverrichter en de afnemer langs elektronische weg 

berichten uitwisselen, betekent op zich niet dat de verrichte dienst een 

langs elektronische weg verrichte dienst is.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

71
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Diensten voor niet-btw-plichtigen buiten de EU

73

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 10° de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd of zijn woonplaats of 

gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer de dienst wordt verleend aan een 

ontvanger (niet-belastingplichtige) die buiten de EU is gevestigd of aldaar zijn 

woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, en voor zover de dienst tot 

voorwerp heeft:

- a) de overdracht en het verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, 

handelsmerken en soortgelijke rechten;

- b) diensten op het gebied van de reclame;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Diensten voor niet-btw-plichtigen buiten de EU

74

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 10° de plaats waar de ontvanger ...

- c) diensten verricht door raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, 

accountants en andere soortgelijke diensten, alsmede gegevensverwerking en 

informatieverschaffing;

- d) de verplichting om een beroepsactiviteit of een onder a) bedoeld recht geheel of 

gedeeltelijk niet uit te oefenen;

- e) bank-, financiële en verzekeringsverrichtingen met inbegrip van 

herverzekeringsverrichtingen en met uitzondering van de verhuur van safeloketten;

- f) het beschikbaar stellen van personeel;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

73
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Diensten voor niet-btw-plichtigen buiten de EU

75

• Art. 21bis, § 2 Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 10° de plaats waar de ontvanger ...

- g) de verhuur van lichamelijke roerende goederen, met uitzondering van alle 

vervoermiddelen;

- h) het bieden van toegang tot een op het grondgebied van de EU gesitueerd aardgassysteem 

of een op een dergelijk systeem aangesloten net, tot het elektriciteitssysteem of tot warmte-

of koudenetten, alsmede het verrichten van transport- of distributiediensten via deze 

systemen of netten en het verrichten van andere daarmee rechtstreeks verbonden diensten;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Diensten van tussenpersonen 

76

• Art. 21bis, § 2° Wbtw. In afwijking van paragraaf 1 wordt als plaats van de 

dienst aangemerkt:

- 12° de plaats waar de hoofdhandeling wordt verricht wanneer het de tussenkomst 

betreft van een tussenpersoon die niet handelt als bedoeld in artikel 13, § 2.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

75
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Reisbureau

77

• Art. 21ter

- In afwijking van de artikelen 21 en 21bis, worden de diensten bedoeld in artikel 18, § 2, 

tweede lid, geacht plaats te vinden op de plaats waar het reisbureau de zetel van zijn 

economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit het de dienst 

heeft verricht.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Plaats invoer

78

• Plaats waar goederen in het vrij verkeer worden gebracht

• Art. 23

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling
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Plaats verwerving

79

• Plaats aankomst vervoer

• Plaats toekenning btw-nummer afnemer

• Art. 25quinquies

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

levering

BELGIE

NEDERLAND 

intracommunautaire
verwerving door B = vrijgesteld

FRANKRIJK 

A

B

C

A doet vervoer

factuur 1
geen BTW

factuur 2
geen BTW

C voldoet BTW 
op factuur van B

Driehoeksverkeer

80
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

79

80



levering

BELGIE

NEDERLAND 

intracommunautaire
verwerving door B = vrijgesteld

FRANKRIJK 

A

B

C

A doet vervoer

factuur 1
geen BTW

factuur 2
geen BTW

C voldoet BTW 
op factuur van B

Driehoeksverkeer

81
Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - plaats van belastbare 
handeling

Btw van A tot Z 
Inleiding - vijf vragen inzake btw – vrijstellingen

81
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Oneigenlijke vrijstellingen

83

• Uitvoer

• Intracommunautaire levering

• Douaneregeling

• Btw-entrepot

• Internationaal vervoer

• Leveringen aan schepen/vliegtuigen

• Leveringen aan diplomaten/internationale instellingen

Art. 39 - 42

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - vrijstellingen

Factuur zonder btw  + NL nr. koper

levering

KOPER
NL - NUMMERVERKOPER plaats levering

BELGIE NEDERLAND 

intracommunautaire
verwerving

plaats
IC-verwerving

Intracommunautaire leveringen

84Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - vrijstellingen

83

84



BELGIË VS

Factuur
Vrijstelling btw

Vervoer door A
A

B

Vrijstelling uitvoer

85Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - vrijstellingen

BELGIË VS

Factuur A + BTW

Vervoer door B

Factuur B
Vrijstelling btw

A

B C

Vrijstelling uitvoer

86Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - vrijstellingen
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BELGIË VS

Vervoer door B

Factuur A
Vrijstelling btw

A

B C

FRANKRIJK

Vrijstelling uitvoer

87Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - vrijstellingen

88Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - vrijstellingen

Eigenlijke vrijstellingen (artikel 44 en 44 bis WBTW)

•Toepassing van artikel 44 WBTW

•Drie groepenvrijstellingen, zijnde:

- Vrijstellingen wegens de hoedanigheid van de dienstverrichter 
(art. 44, §1)

- Vrijstellingen om sociale en culturele redenen (art. 44, §2)

- Vrijstellingen omwille van de aard van de verrichte handeling 
(art. 44, §3)

87

88



Btw van A tot Z 
Inleiding - vijf vragen inzake btw – voldoening

Voldoening van de btw

90

• Artikel 51 § 1. De btw is verschuldigd: 

- 1° door de belastingplichtige die in België een belastbare levering van goederen of 

een belastbare dienst verricht; 

- 2° door degene die in België een belastbare intracommunautaire verwerving van 

goederen verricht; 

- 3° door eenieder die op een factuur of op een als zodanig geldend stuk de btw 

vermeldt, ...

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

89
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Voldoening van de btw

91

• Art. 51, § 2. In afwijking van § 1, 1°, is de btw verschuldigd:

- 1° door de ontvanger van de dienst wanneer de dienstverrichter een 

belastingplichtige is die niet in België is gevestigd, en de dienst krachtens artikel 21, 

§ 2 geacht wordt in België plaats te vinden;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

Voldoening van de btw

92

- 2° door de medecontractant die overeenkomstig artikel 50, § 1, voor btw-doeleinden 

is geïdentificeerd, wanneer het gaat om leveringen van goederen als bedoeld in 

artikel 25ter, § 1, tweede lid, 3°, en voor zover de in artikel 53, § 2, eerste lid, beoogde 

factuur de door de Koning te bepalen vermeldingen bevat; 

- 3° door de medecontractant wanneer het gaat om leveringen van goederen of 

diensten als bedoeld in de artikelen 39, § 2, en 39quater; 

- 4° door degene die de goederen onttrekt aan één van de regelingen bedoeld in de 

artikelen 39, § 2, en 39quater; 

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

91
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Voldoening van de btw

93

- 5° door de in België gevestigde medecontractant die gehouden is tot het indienen van 

de aangifte bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, of door de niet in België 

gevestigde medecontractant die een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft laten 

erkennen overeenkomstig artikel 55, § 1 of § 2, wanneer het gaat om een levering  

van goederen of een dienst verricht door een niet in België gevestigde 

belastingplichtige en de in België belastbare handeling niet onder 1°, 2° en 6° van 

deze paragraaf is bedoeld, noch vrijgesteld is of verricht met vrijstelling van de btw 

ingevolge de artikelen 39 tot 44bis; 

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

Voldoening van de btw

94

- 6° door de medecontractant die onder een nummer dat de letters BE bevat voor 

btw-doeleinden is geïdentificeerd, wanneer de ingevolge artikel 14bis hier te lande 

belastbare handeling wordt verricht door een niet in België gevestigde 

belastingplichtige. 

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening
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Vaste inrichting  

95

• Art. 51, § 2 (laatste lid)

- Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, 5° en 6°, wordt een belastingplichtige die in 

België een vaste inrichting heeft, aangemerkt als een niet in België gevestigde 

belastingplichtige als deze inrichting niet betrokken is bij de levering van goederen of 

de dienst.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

Voldoening van de btw

96

• Art. 51, § 4

De Koning kan afwijken van § 1, 1°, om de medecontractant van de leverancier van 

goederen of van de dienstverrichter tot voldoening van de belasting te verplichten in de 

mate dat Hij zulks noodzakelijk acht om die voldoening te vrijwaren.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening
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Voldoening van de btw

97

• Art. 20 KB nr. 1

Artikel 20 § 1. Btw door de medecontractant te voldoen van de in België 

gevestigde belastingplichtige die een van de in § 2 aangeduide 

handelingen verricht voor :

- een in België gevestigde belastingplichtige is gehouden tot het 

indienen van een periodieke btw-aangifte of;

- een niet in België gevestigde belastingplichtige die hier te lande een 

aansprakelijke vertegenwoordiger heeft laten erkennen

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

Voldoening van de btw

98

• Art. 20 KB nr. 1

Artikel 20 § 2.

Wordt bedoeld alle werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, §2 

alsmede :

1° iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de 

aanhechting aan een gebouw:

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening
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Voldoening van de btw

99

• Art. 20 KB nr. 1

a) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie 

voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de 

reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de 

radiatoren;

b) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire 

installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor 

sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;

c) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een 

elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de 

verlichting en van lampen;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

Voldoening van de btw

100

• Art. 20 KB nr. 1

d) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een 

elektrische belinstallatie van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen 

tegen diefstal en van een huistelefoon;

e) van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met 

ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, 

zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of 

badkamer is uitgerust;

f) van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het 

gebouw worden geplaatst;

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening
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Voldoening van de btw

101

• Art. 20 KB nr. 1

2° iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van 

wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw, ongeacht 

of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter 

plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken 

oppervlakte;

3° ieder werk dat bestaat in het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het 

onderhouden en het reinigen van goederen bedoeld in 1° of 2° hierboven.

Wordt ook bedoeld de terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het 

verrichten van een werk in onroerende staat of van een onder 1°, 2° of 3°, 

hierboven bedoelde handelingen.

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening

Gevolgen wijzigingen

102

• Vanaf 01.01.2010 mag er geen btw meer op de factuur staan voor 

handelingen die in België plaatsvinden, wanneer de buitenlandse 

leverancier een vaste inrichting heeft in België die niet tussengekomen is bij 

die handeling:

- buitenlandse leveranciers moeten hun factureringsregels aanpassen

- klant moet verlegging van heffing toepassen

Btw van A tot Z - vijf vragen inzake btw - voldoening
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Btw van A tot Z
Doorrekening van kosten en btw

Maatstaf van heffing - doorrekening van kosten

104

• Onderscheid maken tussen 4 situaties:

1. Als onderdeel van de levering van goederen of van 

een dienstverrichting

2. Als dusdanig (in eigen naam)

3. Als voorschotten = ‘voorgeschoten’ bedragen

4. Schadevergoeding

Btw van A tot Z - Doorrekening van kosten en btw
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Doorrekening van kosten - maatstaf van heffing

105

• Btw wordt berekend over de ‘maatstaf van heffing’.

- Dit is alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als 

tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan wie het goed of 

de dienst wordt geleverd of van een derde, met inbegrip van de subsidies 

die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden 

(artikel 26, eerste lid Wbtw).

Btw van A tot Z - Doorrekening van kosten en btw

Kosten die bij de prijs worden gevoegd

106

• Tot de maatstaf van heffing behoren onder meer de sommen die de 

leverancier van het goed of de dienstverrichter aan degene aan wie het 

goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt in rekening brengen als:

- kosten van commissie

- verzekering en vervoer

- ongeacht of zulks al dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt 

gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeenkomst 

(artikel 26, tweede lid Wbtw)

Btw van A tot Z - Doorrekening van kosten en btw

105

106



Als onderdeel van levering/dienst
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• Bijkomstige handeling ook deel van MVH 

- handelingen die zo bijkomstig zijn of zo nauw verbonden met een 

hoofdhandeling dat ze er een bijhorigheid van uitmaken

• Gevolg!

- bijkomstige handeling wordt samen met de hoofdhandeling belast 

aan hetzelfde tarief 

Btw van A tot Z - Doorrekening van kosten en btw

Als onderdeel van levering/dienst
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• De kosten die doorgerekend worden maken deel uit van de maatstaf van 

heffing van een levering van een goed of een dienst :

1. Niet kijken naar de aard van de kosten, maar naar de aard van de levering of 

de dienst, bv werkaanneming, of terbeschikkingstelling van personeel.

2. Gewone btw-regels hierop toepassen : plaats van de belastbare handeling, 

vrijstelling, schuldenaar van de btw (vijf vragen).

• Is mark-up relevant voor btw-doeleinden?
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Doorrekening kosten als dusdanig
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• Artikel 13, §1 en 20, §1 Wbtw : 

Als commissionair wordt aangemerkt niet alleen hij die op eigen naam of 

onder firma voor rekening van een lastgever handelt, maar ook de 

tussenpersoon bij inkoop of de tussenpersoon bij verkoop, die in enigerlei 

hoedanigheid een op zijn naam gestelde factuur, debetnota of ander 

daarmee gelijkstaand stuk respectievelijk van de verkoper ontvangt of aan 

de koper uitreikt.
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Voorschotten
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• De sommen voorgeschoten door de leverancier of de dienst-

verrichter voor uitgaven die hij ten name en voor rekening van zijn 

medecontractant heeft gedaan :

- behoren niet tot de maatstaf van heffing

- doorgerekend voor de juiste prijs

- indien factuur : moet op naam van de klant 

(artikel 28, 5° Wbtw)
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Schadevergoeding
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• Prijs?

- vergoeding in geld voor een levering van een goed of een 

dienst in uitvoering van een overeenkomst

• Schadevergoeding?

- vergoeding in geld uitgekeerd wegens het verhaal op iemand 

die schade of nadeel heeft veroorzaakt

• Niet altijd even duidelijk.  Grijze zone.  Belang van contract.
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Schadevergoeding
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• Administratieve beslissingen

- vergoeding aan verhuurder gebouw wegens toegebrachte schade

- vergoeding als staan- of liggeld aangerekend door een vervoerder 

(Beslissing nr. T. 2110 van 04.05.1971)

- vergoeding voor periode dat leverancier niet over zijn materieel kan 

beschikken langer dan de voor het lossen toegestane tijd
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Btw van A tot Z

Recht op aftrek

Omvang recht op aftrek

114

• Art. 45 WBtw is aftrekbaar als de goederen en diensten zullen gebruikt worden 

(‘bestemd zijn’) voor het verrichten van:

- belaste handelingen (met Belgische btw belast – ofwel aangerekend ofwel btw-verlegd)

- handelingen vrijgesteld op basis van art. 39-42 WBtw

- handelingen in het buitenland, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan indien zij in België zouden 

plaatsvinden

- handelingen art. 44, § 3, 4° tot 10° WBtw, wanneer de medecontractant:

- buiten de Europese Unie is gevestigd, of

- de handelingen rechtstreeks samenhangen met goederen 

die bestemd zijn om te worden uitgevoerd naar een land buiten de Europese Unie

- de diensten als makelaar of lasthebber bij de  handelingen art. 44, § 3, 4° tot 10° WBtw
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Omvang recht op aftrek – gemengd gebruik
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• Btw-aftrek ten belope van het gebruik voor de economische activiteit 

(art. 45, § 1quinquies Wbtw):

- Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen en de andere 

bedrijfsmiddelen en diensten die op grond van artikel 48, § 2 aan de herziening 

zijn onderworpen en behoren tot het vermogen van de onderneming van de 

btw-plichtige, en die zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit 

als voor zijn privédoeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel of, 

meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische 

activiteit worden gebruikt, mag de btw-plichtige de btw geheven van de 

goederen en de diensten m.b.t die goederen slechts tot beloop van het gebruik 

voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen.

Btw van A tot Z - recht op aftrek

Beperking aftrek btw - 50 %
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• personenauto's

• stationwagens (breaks)

• minibussen

• de meeste 4 x 4 voertuigen

• wagens met dubbele bediening (autorijscholen)

• wagens gebruikt door koerierbedrijven

Btw van A tot Z - recht op aftrek
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Beperking aftrek btw - 50 %
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• De leveringen en diensten met betrekking tot genoemde voertuigen, 

zoals:

- de levering van brandstof en smeerolie 

- het reinigen

- het onderhouden

- het herstellen

- de levering van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken

- huur- en leasetermijnen

Btw van A tot Z - recht op aftrek

Uitsluiting aftrek btw - 100 %
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• De btw is niet aftrekbaar ter zake van :

- Leveringen en intracommunautaire verwervingen van tabaksfabrikaten

- Leveringen en intracommunautaire verwervingen van geestrijke 

dranken, uitgezonderd:

- die welke bestemd zijn om te worden wederverkocht of om te worden 

verstrekt ter uitvoering van een dienst
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Uitsluiting aftrek btw - 100 %
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• De btw is niet aftrekbaar ter zake van :

- kosten van logies, spijzen en dranken, uitgezonderd:

- voor het personeel dat buiten de onderneming belast is met een levering van 

goederen of een dienstverrichting;

- door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten onder bezwarende 

titel verstrekken;

- kosten van onthaal (ruime interpretatie door fiscus werd door cassatie 

veroordeeld).

Btw van A tot Z - recht op aftrek

De btw van A tot Z

De periodieke btw-aangifte

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte
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Periodieke btw-aangifte

121

• Tijdvak

- Principe: maandelijks

- Mogelijkheid: per kwartaal 

- Jaaromzet niet meer dan 2.500.000 EUR 

- Jaaromzet niet meer dan 250.000 EUR voor energieproducten, GSM, computers 

en randapparatuur, landvoertuigen

- Indien geen verplichting tot indienen maandelijkse intracommunautaire 

opgave (kwartaalaangevers die gedurende 4 kalenderkwartalen geen intra-

communautaire goederentransactie van meer dan 50.000 EUR rapporteren).
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Indiening periodieke btw-aangifte
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- Via INTERVAT (elektronische aangifte)

- Uiterlijk 20e van volgende maand of eerstvolgende werkdag

- Vakantieregeling 10 augustus en 10 september ipv 20 juli en 

20 augustus (tolerantie obv persmededeling) – jaarlijks te verifiëren
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Betaling saldo periodieke btw-aangifte

123

- Altijd de 20e van volgende maand, evenwel ‘voorschot’ mogelijk 
voor vakantieregeling (mits mededeling vanuit overheid)

- Decembervoorschot voor maandaangevers en kwartaalaangevers 
afgeschaft!!!

- Als te laat :

- nalatigheidsinteresten (0,8% per maand)

- niet-proportionele fiscale geldboeten 

- opening bijzondere rekening en proportionele fiscale geldboeten van 
15% verschuldigde btw . Ook  ambtshalve aanslag mogelijk.  

- weigering teruggaaf

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

Boeten
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- Te late indiening/betaling :

- 100 EUR per maand vertraging met max 1.000 EUR 

- Opening bijzondere rekening en boete van 15% verschuldigde btw  

Ook  ambtshalve aanslag mogelijk.  

- Weigering teruggaaf

- Niet correct ingevuld

- 80 EUR per aangifte voor louter toevallige onregelmatigheden

- 500 EUR per aangifte voor andere onregelmatigheden

- Niet-indiening

- 1.000 EUR
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Periodieke btw-aangifte
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• Inhoud algemeen

- Alle ‘Belgische’ en ‘buitenlandse’ omzet

- Alle Belgische en buitenlandse kosten

- Niet alleen facturen, ook onkostennota’s

- Enkel Belgische btw recupereerbaar in Belgische aangifte

- Samenvattende btw-staat = link tussen aangifte en journalen

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte
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• Kader I : ALGEMENE INLICHTINGEN 

- de naam of benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de 

aangever;

- het aangiftetijdvak (naargelang van het geval : maand/jaar, kwartaal/jaar); 

- aanvraag om terugbetaling : plaats een kruis in het vak om terugbetaling te 

vragen van het bedrag verschuldigd door de Staat na het indienen van de 

aangifte (z. KB nr. 4, artikel 8, § 2).  Administratie houdt enkel rekening met 

kwartaal; 

- aanvraag van betaalformulieren : plaats een kruis in het vak om betaal-

formulieren te bestellen

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

125

126



Periodieke btw-aangifte
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• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN 

- A. Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling 

- Rooster [00] : bedrag van de handelingen verricht in België en onderworpen aan een bijzondere regeling 

die, in principe, zowel de aangever als zijn medecontractant vrijstelt van de betaling van de btw

- voorbeeld: recuperatiestoffen, kranten en tijdschriften, tabaksfabrikaten (bedrag inclusief btw)

- voorbeeld: handelingen artikel 11 en 18, § 3 Wbtw

- voorbeeld: regeling belastingheffing over de winstmarge

- voorbeeld: handelingen tussen de leden van een btw-eenheid

- Art. 44 Wbtw vrijgestelde handelingen verricht door gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen

Principe: in aangifte van de periode waarin handelingen worden verricht

Tolerantie: eenmaal per kalenderjaar (aangifte december of 4e kwartaal)

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

Periodieke btw-aangifte

128

• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN 

- A. Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling 

- Rooster [00] : 

- NIET: 

- elementen die geen deel uitmaken van de prijs (disconto, prijsverminderingen, 

interesten, gewone en gebruikelijke verpakkingsmiddelen, voorschotten)

- handelingen waarvoor Belgische btw te voldoen door de medecontractant

- vrijgestelde handelingen (art. 44 voor ‘volledige’ belastingplichtigen)
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Periodieke btw-aangifte

129

• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN 

- B. Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever 

- Roosters [01], [02] en [03] : maatstaf van heffing van de handelingen verricht 

in België waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever overeenkomstig 

artikel 51, § 1, 1°, van het Wbtw

- Rooster [01] : handelingen onderworpen aan het tarief van 6 % 

- Rooster [02] : handelingen onderworpen aan het tarief van 12 % 

- Rooster [03] : handelingen onderworpen aan het tarief van 21 %
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• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN

- C. Diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de 

medecontractant

- Rooster [44] : maatstaf van heffing van de diensten aan een belastingplichtige 

gevestigde in een andere lidstaat waar deze belastingplichtige schuldenaar is van 

de btw en voor zover deze dienstverrichtingen niet vrijgesteld zijn van de belasting 

in deze lidstaat

- Op te nemen in IC-opgave, code ‘S’
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Algemene regel B2B - Rooster [44] 

131Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

Leverancier

Klant
btw-plichtige

België Lidstaat

Klant  is holding/overheid
niet-btw-plichtige

rechtspersoon 
met activiteiten of btw-nummer

Plaats
van de
dienst

Plaats
van de
dienst

Periodieke btw-aangifte
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• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN

- D. Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de 

medecontractant 

- Rooster [45] : maatstaf van heffing van de handelingen verricht in België 

waarvoor de btw verschuldigd is door de medecontractant van de aangever 

overeenkomstig : 

- artikel 51, § 2, van het Wbtw

- de artikelen 20, 20bis en 20ter van het KB nr. 1 een algemene of bijzondere 

administratieve vergunning 
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Periodieke btw-aangifte

133

• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN

- E. Vrijgestelde intracommunautaire leveringen verricht in België en 

ABC-verkopen 

- Rooster [46] : maatstaf van heffing : 

- van de leveringen van goederen verricht in België en vrijgesteld van de btw overeenkomstig 

artikel 39bis van het Wbtw; 

- van de leveringen van goederen, bedoeld in artikel 25quinquies, § 3, laatste lid, van het Wbtw, 

verricht in de Lidstaat van aankomst van de verzending of van het vervoer van de goederen.
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• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN

- F. Andere vrijgestelde handelingen en handelingen verricht in het buitenland 

- Rooster [47] : maatstaf van heffing : 

- van de handelingen verricht in België en vrijgesteld van de btw overeenkomstig 

de artikelen 39 tot 42 en 44bis van het Wbtw, met uitzondering van artikel 39bis 

van het Wbtw; 

- van de handelingen verricht in België en vrijgesteld van de btw overeenkomstig 

artikel 44 van het Wbtw waarvoor in hoofde van de aangever een recht op aftrek 

van de btw bestaat overeenkomstig artikel 45, § 1, 4° en 5°, van het Wbtw; 

- van de handelingen verricht in het buitenland (behalve deze die in rooster 44 

moeten worden opgenomen)
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Periodieke btw-aangifte
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• Kader II : UITGAANDE HANDELINGEN

- G. Bedrag van de uitgereikte creditnota's en de negatieve 

verbeteringen

- Rooster [48] : bedrag van de uitgereikte creditnota's en de negatieve 

verbeteringen met betrekking tot de handelingen ingeschreven in rooster 

[46] en [44]

- Rooster [49] : bedrag (btw niet inbegrepen) van de uitgereikte creditnota's 

en de negatieve verbeteringen met betrekking tot de andere handelingen 

van kader II.

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

Uitgaande handelingen 
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• Conformiteit uitgaande creditnota's

- De vermelding "btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze 

oorspronkelijk in aftrek werd gebracht" wordt niet aangebracht 

(K.B. nr. 4, artikel 4)

- Risico: 

- Weigering teruggaaf van btw

- 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, tabel G, 

Eerste afdeling, IV)

- Interesten ad 0,8 % per maand
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Periodieke btw-aangifte
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• Kader III : INKOMENDE HANDELINGEN 

- A. Bedrag van de inkomende handelingen rekening houdend met 

de ontvangen creditnota's en de andere verbeteringen 

- Rooster [81] : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen 

van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen. 

- Rooster [82] : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen 

van diverse goederen en diensten. 

- Rooster [83] : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen 

van bedrijfsmiddelen. 
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Rooster [83] : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen 

van bedrijfsmiddelen

- Opmerking: begrip bedrijfsmiddelen voor btw-doeleinden de lichamelijke goederen, 

de zakelijke rechten bedoeld in artikel 9, tweede lid, 2°, van het Wetboek en de diensten die 

bestemd zijn om op een duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of 

exploitatiemiddelen. 

- NIET : klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften waarvan 

prijs/normale waarde, per in de handel gebruikelijke eenheid lager is dan 

1.000 EUR (vanaf 01.01.2014 – voordien 250 EUR)

- NIET : verpakkingsmiddelen, zelfs indien ze opnieuw kunnen worden gebruikt

- Tabel der bedrijfsmiddelen stemt niet noodzakelijk overeen met afschrijvingstabel gebruikt 

voor directe belastingen en boekhoudwetgeving
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Periodieke btw-aangifte
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• Bedrag in te vullen in roosters [81], [82] en [83]

- maatstaf van heffing

- vermeerderd met niet aftrekbare btw

- verminderd met bedrag van creditnota’s

- geen negatief bedrag vermelden → overdragen 

naar volgende aangifte
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• Kader III : INKOMENDE HANDELINGEN 

- B. Bedrag van de ontvangen creditnota's en de negatieve 

verbeteringen 

- Rooster [84] : bedrag van de ontvangen creditnota's en de negatieve 

verbeteringen met betrekking tot de handelingen ingeschreven in 

rooster [86] en [88].

- Rooster [85] : bedrag (btw niet inbegrepen) van de ontvangen 

creditnota's en negatieve verbeteringen met betrekking tot de andere 

handelingen van kader III. 
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Periodieke btw-aangifte
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• Kader III : INKOMENDE HANDELINGEN 

- C. Intracommunautaire verwervingen verricht in België en ABC-verkopen 

- Rooster [86] : maatstaf van heffing : 

- van de intracommunautaire verwervingen van goederen waarvoor de btw verschuldigd is 

door de aangever overeenkomstig artikel 51, § 1, 2°, van het Wbtw; 

- van de intracommunautaire verwervingen van goederen verricht onder de voorwaarden van 

artikel 25quinquies, § 3, laatste lid, van het Wbtw; (driehoeksverkeer, België is lidstaat 2)

- van de leveringen van goederen bedoeld in artikel 25ter, § 1, tweede lid, 3°, van het Wbtw, 

waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever overeenkomstig artikel 51, § 2, 2°, van 

het Wbtw (driehoeksverkeer, België is lidstaat 3)

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

Periodieke btw-aangifte

142

• Bedrag in te vullen in rooster [86]

- maatstaf van heffing

- verminderd met bedrag van creditnota’s

- geen negatief bedrag vermelden → overdragen 
naar volgende aangifte

• NIET in rooster [86]

- leveringen met montage/installatie

- verkopen op afstand
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Periodieke btw-aangifte
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• Kader III : INKOMENDE HANDELINGEN 

- D. Andere inkomende handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door 

de aangever 

- Rooster [87] : maatstaf van heffing van de andere inkomende handelingen verricht in 

België waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever overeenkomstig : 

- artikel 51, § 2, 5° en 6° van het Wbtw (regeling verlegging van de heffing)

- de artikelen 20, 20bis en 20ter van het KB nr. 1 (werken in onroerende staat, 

beleggingsgoud en broeikasgas-emissierechten)

- artikel 5, § 3 van het K.B.  nr. 7 (ET14.000-vergunning)
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• Bedrag in te vullen in roosters [87]

- maatstaf van heffing

- verminderd met bedrag van creditnota’s

- geen negatief bedrag vermelden 

→ overdragen naar volgende aangifte
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Periodieke btw-aangifte
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• Kader III : INKOMENDE HANDELINGEN 

- E. Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing

- Rooster [88] : maatstaf van heffing van de diensten ontvangen van een in 

een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige, die plaatsvinden in 

België overeenkomstig de algemene regel van de plaats van vestiging van 

de afnemer, en waarvoor de aangever schuldenaar is van de belasting in 

België ingevolge de algemene verlegging van heffing

- artikel 51, § 2, 1°
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• Kader III : INKOMENDE HANDELINGEN 

- E. Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing

- Rooster [88] : 

NIET

• Art. 51, § 2, 5° en 6° Wbtw

• de artikelen 20, 20bis en 20ter van het KB nr. 1 (werken in 

onroerende staat, beleggingsgoud en broeikasgas-

emissierechten)

• artikel 5, § 3 van het K.B.  nr. 7 (ET14.000-vergunning)
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Periodieke btw-aangifte
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• Kader IV : VERSCHULDIGDE BELASTING 

- A. btw op de handelingen aangegeven in de roosters 01, 02, 03, 86 en 87 

- Rooster [54] : bedrag van de verschuldigde btw op de handelingen vermeld in de 

roosters [01], [02] en [03]. 

- Rooster [55] : bedrag van de verschuldigde btw op de handelingen vermeld in 

rooster [86] en [88] (NIEUW). 

- Rooster [56] : bedrag van de verschuldigde btw op de handelingen vermeld in 

rooster [87], met uitzondering van de handelingen waarvoor de btw wordt 

vermeld in rooster [57]. 
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• Kader IV : VERSCHULDIGDE BELASTING 

- B. btw op invoeren met verlegging van heffing 

- Rooster [57] : bedrag van de verschuldigde btw op invoeren uit derde landen, 

met verlegging van de heffing naar het binnenland 

(zie artikel 5, § 3, van het KB nr. 7 - ET14.000). 

- C. diverse btw-regularisaties in het voordeel van de Staat 

- Rooster [61] : diverse btw-herzieningen in het voordeel van de Staat (ontoereikende 

heffingen vastgesteld door de aangever, herzieningen van de aftrek, regularisaties 

ingevolge administratieve beslissingen)

- voorbeeld: btw over VAA privégebruik wagen (indien niet op factuur)
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• Kader IV : VERSCHULDIGDE BELASTING 

- D. Terug te storten btw vermeld op ontvangen creditnota's 

- Rooster [63] : bedrag van de terug te storten btw ingevolge ontvangen 

creditnota's waarop btw werd vermeld. 

- Reserverooster 

- Rooster [65] : niet in te vullen. 

- Totaal van de verschuldigde belasting 

- Rooster [XX] : totaal van de roosters [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63]. 
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• Kader V : AFTREKBARE BELASTING 

- A. Aftrekbare btw 

- Rooster [59] : bedrag van de aftrekbare btw overeenkomstig 

artikel 45 van het Wbtw en het KB nr. 3 met betrekking tot de aftrek-

regeling voor de toepassing van de btw. 

- B. Diverse btw-regularisaties in het voordeel van de aangever 

- Rooster [62] : diverse btw-herzieningen in het voordeel van de aangever 

(btw waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de 

aftrek, regularisaties ingevolge administratieve beslissingen). 

Btw van A tot Z - De periodieke btw-aangifte

149

150



Periodieke btw-aangifte

151

• Kader V : AFTREKBARE BELASTING

- C. Te recupereren btw vermeld op uitgereikte creditnota's 

- Rooster [64] : bedrag van de te recupereren btw ingevolge uitgereikte 

creditnota's waarop btw werd vermeld. 

- Reserverooster 

- Rooster [66] : niet in te vullen. 

- Totaal van de aftrekbare belasting 

- Rooster [YY] : totaal van de roosters [59] + [62] + [64].
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• Kader VI : SALDO 

- Rooster [71] : bedrag van de aan de Staat verschuldigde btw : 

rooster [XX] - rooster [YY]. 

- Rooster [72] : bedrag van de sommen verschuldigd door de 

Staat : rooster [YY] - rooster [XX]. 

- Slechts één van de twee roosters kan worden ingevuld. 
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• Kader VII : VOORSCHOT 

- Rooster [91] : regeling voorschotten afgeschaft dus rooster is niet meer in te vullen
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• Kader VIII : nihil jaarlisting 

- Enkel aan te kruisen indien nihil jaarlisting

- Enkel aan te kruisen in aangifte december of 4e kwartaal of aangifte m.b.t. 

stopzetting activiteiten

- Bemerking: kalender (bijlage 5) meldt dat aangifte jaarlisting nog mag 

gebruikt worden ook voor nihil listing
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• Kader IX : DATUM EN HANDTEKENING 

- Dateren en de aangifte ondertekenen. 

- Indien de ondertekenaar(s) optreedt (optreden) als gevolmachtigde of 

indien de belastingplichtige een rechtspersoon is, moeten de naam en 

de hoedanigheid van de ondertekenaar(s) vermeld worden. 

- Ongeacht het geval dient het telefoonnummer van de ondertekenaar(s) 

te worden vermeld.
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