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1. Inleiding 

1. Naar aanleiding van de wijzigingen ingetreden op 01.01.2016 heeft deze circulaire tot doel 

om de verschillende aspecten in verband met de problematiek van de opeisbaarheid van de btw 

op een zo volledig mogelijke manier te belichten. Daartoe worden de verschillende mogelijke 

situaties beschreven in functie van de aard van de handeling en de hoedanigheid van de 

afnemer. 

Teneinde het toepassingsgebied van de nieuwe wettelijke bepalingen op een duidelijke manier 

af te bakenen, wordt toelichting gegeven bij zowel de nieuwe regels met betrekking tot het 

tijdstip van opeisbaarheid van de belasting, van toepassing vanaf 01.01.2016 (zie de wet van 

06.12.2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met 

betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, BS van 17.12.2015), als de regels ter zake 

die niet werden gewijzigd. 

2. Worden bijgevolg behandeld, de regels van opeisbaarheid met betrekking tot de: 

- binnenlandse leveringen 

- intracommunautaire leveringen (en daarmee samenhangend de intracommunautaire 

verwervingen) 

- binnenlandse diensten 

- intracommunautaire diensten 

- invoer. 

2. Doel van de nieuwe bepalingen 

3. Sinds 01.01.2013 werd de uitreiking van een factuur vóór het belastbare feit niet meer 

beschouwd als een oorzaak van opeisbaarheid van de belasting. 

Bij de evaluatie van de btw-wetgeving, inzake voorschotfacturen, 'is (…) gebleken dat 

belastingplichtigen heel wat praktische moeilijkheden ondervinden bij de toepassing van de 

huidige regeling - i.e. die van toepassing van 2013 tot en met 2015 - omwille van het feit dat 

de btw niet meer opeisbaar is op de voorschotfacturen uitgereikt vóór het ontvangen van de 

betaling of vóór het belastbare feit, terwijl de factuur nochtans een essentieel commercieel 

instrument is in het handelsverkeer' (memorie van toelichting bij de wet van 06.12.2015 tot 

wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de 

opeisbaarheid van de belasting, blz. 4, BS van 17.12.2015). 

4. Teneinde die problemen op te lossen en de administratieve lasten voor de ondernemingen 

op dat vlak te verminderen, werd de factuur vanaf 01.01.2016 opnieuw ingevoerd als oorzaak 

van opeisbaarheid en werd haar rol zelfs versterkt door het afschaffen van het belastbare feit 

als het ultieme tijdstip van opeisbaarheid van de belasting. 

5. Daarnaast werd ook nog een andere doelstelling nagestreefd, met name het verlichten van 

de financiële lasten van de toeleveranciers van publiekrechtelijke lichamen. Met het oog op de 

kaspositie van die toeleveranciers, werd het incasseringssysteem, dat reeds van toepassing was 

voor verrichtingen met particulieren, uitgebreid tot het merendeel van de leveringen van 
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goederen en diensten verstrekt aan publiekrechtelijke lichamen. Het doel is het vermijden van 

voorfinanciering van de belasting door de betrokken toeleveranciers (memorie van toelichting 

bij de wet van 06.12.2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, blz. 6, BS van 17.12.2015). 

3. Begrippen: belastbare feit, opeisbaarheid van de belasting 

en verschuldigdheid van de betaling 

6. Voor de toepassing van het Btw-Wetboek wordt verstaan onder: 

1° 'belastbare feit': het feit waardoor de wettelijke voorwaarden worden vervuld die vereist zijn 

voor het opeisbaar worden van de belasting; 

2° 'opeisbaarheid van de belasting': het recht dat de Schatkist heeft om krachtens de wet de 

belasting vanaf een bepaald tijdstip te vorderen van de persoon die de belasting moet voldoen, 

ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld (artikel 1, § 12, van het Btw-Wetboek). 

7. Het belastbare feit vindt plaats op het tijdstip waarop: 

- de levering van het goed wordt verricht (artikel 16, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek); 

- de dienst is verricht (artikel 22, § 1, van het Btw-Wetboek); 

- de intracommunautaire verwerving van het goed wordt verricht (artikel 25sexies, § 1, 

eerste lid, van het Btw-Wetboek); 

- de invoer van het goed in België geschiedt (artikel 24, § 1, eerste lid, van het Btw-

Wetboek). 

Het belastbare feit stelt het moment vast waarop alle noodzakelijke wettelijke elementen zijn 

verenigd opdat er btw opeisbaar kan zijn (belastingplicht, handeling beoogd door het Wetboek, 

onder bezwarende titel verricht, …). 

Met uitzondering van de intracommunautaire leveringen en verwervingen, heeft de Schatkist 

op hetzelfde tijdstip in principe het recht de verschuldigde btw te vorderen. Het betreft meer 

bepaald de opeisbaarheid van de belasting. De wet bepaalt echter dat de opeisbaarheid op 

andere tijdstippen kan optreden dan op het tijdstip van het belastbare feit. 

Vermits de belasting in beginsel wordt betaald op basis van een aangifte, wordt de betaling van 

de belasting in principe uitgesteld tot de wettelijke indieningsdatum van desbetreffende aangifte 

(artikel 53, § 1, eerste lid, 2° en 53ter, 2°, van het Btw-Wetboek en artikel 8, tweede lid, van 

het koninklijk besluit nr. 46 van 29.12.1992 tot regeling van de aangifte van de 

intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van de ter zake 

verschuldigde btw). Bijgevolg mogen de opeisbaarheid van de belasting en de verschuldigdheid 

van de betaling niet worden verward. 

Het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting geeft onder meer aan in welke periodieke btw-

aangifte, of bijzondere btw-aangifte, en, in voorkomend geval, in welke intracommunautaire 

opgave, bedoeld in artikel 53sexies, § 1, van het Btw-Wetboek, de handeling moet worden 

opgenomen. 

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het recht op aftrek in hoofde van de 

belastingplichtige afnemer/ontvanger ontstaat op hetzelfde tijdstip als dat waarop de btw 



www.fisconetplus.be 

5 

opeisbaar wordt in hoofde van de schuldenaar van de belasting (artikel 2, 1°, van het koninklijk 

besluit nr. 3 van 10.12.1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de 

belasting over de toegevoegde waarde). 

Ingeval van wijzigingen in de wetgeving of de regelgeving, zoals in onderhavig geval, vormt 

het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting het referentiepunt om te bepalen of de oude 

dan wel de nieuwe regels dienen te worden toegepast. 

Tenslotte zal het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting dienen om de verjaringstermijn 

van de vordering tot voldoening van de belasting te bepalen (artikel 81bis, § 1, van het Btw-

Wetboek). 

8. Vanaf 2016 is het belang van het belastbare feit zeer beperkt geworden voor het bepalen 

van het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting, ten voordele van andere gebeurtenissen 

zoals het uitreiken van de factuur of de betaling, onverminderd het belang van het belastbare 

feit op het vlak van verplichtingen (bijvoorbeeld als vertrekpunt om het uiterste tijdstip van de 

verplichting om een factuur uit te reiken te bepalen). 

Dat is overigens de reden waarom de factuur niet enkel de datum van haar uitreiking moet 

vermelden, maar eveneens de datum waarop het belastbare feit van de levering van goederen 

of de dienst plaatsvindt, voor zover die datum verschilt van eerstgenoemde datum (artikel 5, § 

1, 1° en 5°, koninklijk besluit nr. 1 van 29.12.1992 met betrekking tot de regeling voor de 

voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde). 

4. Tijdstip van opeisbaarheid van de belasting naargelang de 

aard van de handeling en de hoedanigheid van de afnemer 

9. Het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting is in de eerste plaats afhankelijk van de aard 

van de handeling. 

10. Er mag niet uit het oog worden verloren dat het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting 

het tijdstip van de aftrekbaarheid van de belasting met zich meebrengt. 

11. Volledigheidshalve worden telkens de roosters van de periodieke btw-aangifte vermeld 

waarin de desbetreffende handelingen worden opgenomen. 

4.1. Levering van goederen 

12. Als een levering van een goed wordt beschouwd de overdracht of de overgang van de macht 

om als een eigenaar over een lichamelijk goed te beschikken. 

Het betreft onder meer de terbeschikkingstelling van een goed aan de verkrijger of de 

overnemer ingevolge een contract tot overdracht of aanwijzing (artikel 10 , § 1, van het Btw-

Wetboek). 

13. Naargelang de levering van goederen al dan niet wordt vrijgesteld door artikel 39bis van 

het Btw-Wetboek, onderscheiden we de levering 'van niet-intracommunautaire aard' en de 

'intracommunautaire levering'. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB03_art02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB03_art02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB03_art02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#target=c69c7ee9-8e6d-48da-b9f7-c23cb025a777
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#target=c69c7ee9-8e6d-48da-b9f7-c23cb025a777
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#target=c69c7ee9-8e6d-48da-b9f7-c23cb025a777
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4.1.1. Levering van goederen 'van niet-intracommunautaire aard' 

14. Worden beoogd: 

- alle leveringen van goederen die in België plaatsvinden, ongeacht of zij worden belast of 

vrijgesteld (met uitzondering van de vrijstelling bedoeld in artikel 39bis van het Btw-

Wetboek), opgenomen in de roosters 00 / 01 / 02 / 03 / 45 (de medecontractant is 

schuldenaar van de belasting) / 47 (onder meer, vrijstelling om reden van uitvoer) van 

de periodieke aangifte. Deze leveringen (net zoals die met verlegging van de heffing in 

hoofde van de verwerver, in het merendeel van de gevallen op te nemen in rooster 87) 

dienen in aanmerking te worden genomen op het tijdstip van opeisbaarheid van de 

belasting, bepaald overeenkomstig de artikelen 16 (behalve § 2, tweede lid) en 17 

(behalve § 2) van het Btw-Wetboek. 

Paragraaf 1 van artikel 17 van het Btw-Wetboek is van toepassing indien er een 

verplichting is tot facturatie van de levering van goederen; indien er geen dergelijke 

verplichting bestaat, is paragraaf 3 van hetzelfde artikel van toepassing. 

De hoedanigheid van de klant is daartoe beslissend: een belastingplichtige of een niet-

belastingplichtige rechtspersoon (zie randnummer 15 en volgende) of een particulier (zie 

randnummer 44 en volgende). De leveringen van goederen aan publiekrechtelijke 

lichamen, beoogd door artikel 6 van het Btw-Wetboek, zijn onderworpen aan een 

bijzondere regeling die niet verbonden is aan de facturatieverplichting (zie randnummer 

54 en volgende). 

Aangezien er geen facturatieverplichting bestaat ten aanzien van leveringen van goederen 

die worden vrijgesteld door artikel 44 van het Btw-Wetboek, bepaalt het tijdstip van de 

levering in welke aangifte de handeling moet worden opgenomen (artikel 17, § 1, vierde 

lid, van het Btw-Wetboek). Het betreft meer bepaald de leveringen van goederen die geen 

recht op aftrek verlenen en die de gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen moeten 

opnemen in rooster 00 van hun periodieke aangifte. Dit principe geldt onverminderd de 

administratieve toleranties en is onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten 

vastgelegd in randnummer 82 van de verklarende nota bij de periodieke aangifte 

(mededeling van alle tijdens het jaar verrichte vrijgestelde handelingen in de aangifte van 

december of van het vierde kwartaal of, bij wijze van uitzondering ten gevolge van een 

toegestane afwijking, ten laatste op 20 april van het jaar volgend op dat van de 

leveringen); 

- de leveringen van goederen die in het buitenland plaatsvinden, onder meer: 

* de leveringen aan de laatste koper, verricht in een andere lidstaat, in het kader van 

het vereenvoudigd driehoeksverkeer (leveringen B-C in de ketting A-B-C), opgenomen 

in rooster 46 van de periodieke aangifte; 

* de leveringen met installatie of montage in het buitenland (binnen of buiten de 

gemeenschap) en de verkopen op afstand in een andere lidstaat, die worden 

opgenomen in rooster 47 van de periodieke aangifte. 

Voor de leveringen van goederen die plaatsvinden in het buitenland, aanvaardt de administratie 

dat de aangever toepassing maakt van de regels met betrekking tot het tijdstip van 

opeisbaarheid die in België gelden, om te bepalen in welke aangifte de levering van goederen 

moet worden opgenomen. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/communications/970b8676-9b63-460d-8c6c-8b2b0993a9f7
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4.1.1.1. De verwerver is een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige 

rechtspersoon andere dan een publiekrechtelijk lichaam (B2B) 

15. Wanneer de leverancier gehouden is om een factuur uit te reiken, wordt het tijdstip van 

opeisbaarheid in de praktijk bepaald door het uitreiken van de factuur en de ontvangst van de 

betaling. Deze regels worden hierna uiteengezet. 

a) Datum van het uitreiken van de factuur (artikel 17, § 1, eerste en tweede lid, 

van het Btw-Wetboek) 

16. De factuur is een duidelijk criterium voor alle belastingplichtigen. 

De datum van uitreiking van de verplichte factuur, ongeacht of die zich bevindt vóór of na het 

belastbare feit, stelt het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting vast, tenzij er een 

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

Ook de saldofactuur maakt de btw dus opeisbaar, zelfs indien zij wordt uitgereikt na het 

verrichten van de levering van goederen. 

17. Indien de verplichte factuur niet of laattijdig wordt uitgereikt, heeft de wetgever voorzien 

in een ultiem tijdstip (deadline): de belasting wordt dan opeisbaar de vijftiende dag van de 

maand volgend op die waarin het belastbare feit, bedoeld in artikel 16, § 1, eerste lid, van het 

Btw-Wetboek heeft plaatsgevonden. De uiterste datum van opeisbaarheid van de belasting valt 

samen met het tijdstip waarop de termijn van uitreiking van de factuur verstrijkt (artikel 4, § 

1, van het koninklijk besluit nr. 1, voormeld). 

Voorbeelden 

Een belastingplichtige maandindiener verricht een levering van goederen die plaatsvindt in 

oktober 2018 waarvoor een factuur wordt uitgereikt op 04.11.2018. De btw wordt opeisbaar in 

november 2018 (datum factuur). De verschuldigde btw moet worden opgenomen in de 

periodieke btw-aangifte met betrekking tot november 2018, in te dienen uiterlijk op 

20.12.2018. Dit is ook de uiterste datum van betaling van de btw. 

Een belastingplichtige kwartaalaangever verricht een levering van goederen die plaatsvindt in 

juni 2018 en de factuur wordt uitgereikt op 14.07.2018. De btw wordt opeisbaar in juli 2018 

(datum factuur). De verschuldigde btw moet worden opgenomen in de periodieke btw-aangifte 

met betrekking tot het derde kwartaal 2018, in te dienen uiterlijk op 20.10.2018. Dit is ook de 

uiterste datum van betaling van de btw. 

b) Datum van ontvangst van de vooruitbetaling (artikel 17, § 1, derde lid, van het 

Btw-Wetboek) 

18. Zoals voorheen wordt de belasting, ingeval van verplichte facturatie, opeisbaar vóór de 

levering van goederen, op het tijdstip van ontvangst van een gedeeltelijke of gehele betaling 

van een nog niet gefactureerd bedrag met betrekking tot een levering van goederen van niet-

intracommunautaire aard. De belasting is in dergelijk geval opeisbaar over het ontvangen 

bedrag. Indien de datum van de factuur verschilt van die van de betaling van het voorschot, 

dienen beide data te worden vermeld op de factuur (artikel 5, § 1, 1° en 5°, van het koninklijk 

besluit nr. 1, voornoemd). 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art04
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art04
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art05
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art05
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19. Het tijdstip van ontvangst van de betaling is afhankelijk van de gebruikte wijze van betaling 

alsook van de persoon die de betaling verricht. 

Indien de betaling wordt verricht: 

- in speciën, stemt dat tijdstip overeen met dat van de overhandiging van de speciën; 

- per storting of overschrijving op een rekening, stemt dat tijdstip overeen met de dag 

waarop het bedrag, overgemaakt in opdracht van de begunstigde van de handeling, 

gecrediteerd is op een rekening van de leverancier; 

- door middel van een elektronische bankkaart, stemt dat tijdstip overeen met dat waarop 

de leverancier van de goederen de betaling ontvangt op zijn rekening; 

- door middel van een kredietkaart, stemt dat tijdstip overeen met dat waarop de 

uitgevende onderneming van de kredietkaart de verschuldigde prijs betaalt aan de 

handelaar; 

- door middel van elektronische maaltijdcheques, stemt dat tijdstip overeen met dat 

waarop de begunstigde van de cheque het overeenkomstige bedrag daadwerkelijk 

ontvangt; 

- door middel van een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van de 

leverancier van de goederen, stemt dat tijdstip overeen met dat waarop de tussenpersoon 

de betaling van de klant ontvangt op zijn rekening en niet het tijdstip waarop de 

leverancier van de goederen de betaling van de tussenpersoon ontvangt op zijn rekening 

(zie beslissing nr. E.T.127.740 van 22.03.2016, randnummers 66 t.e.m. 68, betreffende 

chirurgische ingrepen met een esthetisch karakter). 

20. Ter verduidelijking: 

- in de situatie waarin een voorschot wordt gestort zonder dat de levering reeds heeft 

plaatsgevonden, is de belasting slechts verschuldigd indien alle relevante elementen van 

het belastbare feit, dat wil zeggen van de toekomstige levering, reeds bekend zijn. Dat 

impliceert in het bijzonder dat de goederen op het tijdstip van de vooruitbetaling 

nauwkeurig zijn omschreven (zie arrest van het Europees Hof van Justitie van 

21.02.2006, C-419/02, zaak Bupa, punt 48); 

- het voorschot mag worden betaald in natura (zie arrest van het Europees Hof van Justitie 

van 07.03.2013, C-19/12, zaak Efir, punt 38), maar het is noodzakelijk dat de waarde 

van dat voorschot kan worden uitgedrukt in geld (zie onder meer het arrest van het 

Europees Hof van Justitie van 19.12.2012, C-549/11, zaak Orfey, point 36); 

- in het geval waarin er bij het sluiten van een contract onder opschortende voorwaarde 

een som geld wordt gestort op de dag van de voorwaardelijke verkoop, is er geen btw 

opeisbaar op dat tijdstip. Die betaling, verricht vóór de vervulling van de voorwaarde, 

mag niet worden beschouwd als de ontvangst van een deel van de prijs van de levering. 

De verkoop bestaat, maar het contract heeft nog geen uitwerking. 

Hieronder worden de verschillende tijdstippen waarop het belastbare feit kan plaatsvinden 

evenals hun interactie met het tijdstip van opeisbaarheid besproken. 

4.1.1.1.1. Afhalen van de goederen door of voor rekening van de afnemer 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58?highlight=E.T.127.740#RC06
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/4a275197-4e3f-45aa-ad67-d44f04a1fe2b?highlight=c-419/02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/4a275197-4e3f-45aa-ad67-d44f04a1fe2b?highlight=c-419/02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/6fedb097-dbd6-477f-9c24-de9d5379830a?highlight=efir
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/6fedb097-dbd6-477f-9c24-de9d5379830a?highlight=efir
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/1471e506-f856-428f-b379-36e1237d1b4f?highlight=orfey
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/1471e506-f856-428f-b379-36e1237d1b4f?highlight=orfey
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21. De levering wordt verricht op het tijdstip waarop het goed ter beschikking van de verkrijger 

of de overnemer wordt gesteld (= belastbaar feit) (artikel 16, § 1, eerste lid, van het Btw-

Wetboek). Indien de goederen door de afnemer zelf, of voor zijn rekening, worden afgehaald, 

wordt de levering dus geacht op dat tijdstip te zijn verricht. 

22. In de praktijk maken de uitreiking van een factuur vóór of na dat tijdstip (met als uiterste 

datum de vijftiende dag van de maand die volgt op de maand waarin de levering plaatsvindt) 

of de ontvangst van een (nog niet gefactureerde) vooruitbetaling de btw opeisbaar, tot beloop 

van het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 17, § 1, van het Btw-Wetboek). 

 

Voorbeelden 

23. Eerste geval: onmiddellijke facturatie 

Een handelaar in elektrisch materiaal verkoopt materiaal aan een belastingplichtige elektricien. 

Die laatste neemt de koopwaar mee uit de winkel van de verkoper op 26.08.2018. Hij betaalt 

op hetzelfde moment de gehele prijs in speciën aan de kassa. Op het tijdstip van de levering 

maakt de computer onmiddellijk een factuur op. 

De btw is opeisbaar op 26.08.2018, op het tijdstip van het uitreiken van de factuur, wat hier 

samenvalt met het tijdstip van de levering van het materiaal. 

24. Tweede geval: uitgestelde facturatie – gevolgen voor de uitoefening van het recht op 

aftrek 

Een in België gevestigde belastingplichtige, gehouden tot de indiening van maandelijkse 

periodieke aangiften met een volledig recht op aftrek, koopt in een Brusselse informaticawinkel 

een printer voor de behoeften van zijn economische activiteit. 

De belastingplichtige komt de printer in de informaticawinkel ophalen op 25.07.2018 en verricht 

dezelfde dag de betaling. De factuur van 1.000 euro, exclusief btw, wordt uitgereikt op 

06.08.2018. 

In zijn btw-aangifte van augustus neemt de koper van de printer op: 

- in rooster 83: 1.000 (maatstaf van heffing); 

- in rooster 59: 210 (aftrekbare btw). 

Merk op dat de klant zijn recht op aftrek ten vroegste kan uitoefenen in de aangifte met 

betrekking tot de handelingen van de maand augustus 2018, i.e. in de aangifte die betrekking 

heeft op de periode waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan (datum van de 

factuur), en niet in de aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand juli 2018 die 

betrekking heeft op de periode waarin de levering van het goed heeft plaatsgevonden. 

4.1.1.1.2. Vervoer van de goederen (zonder installatie of montage) door of voor 

rekening van de leverancier 

25. Indien de levering de verzending of het vervoer omvat van het goed door of voor rekening 

van de leverancier, wordt de levering verricht op het tijdstip van de aankomst van de verzending 

of van het vervoer naar de afnemer of de overnemer, tenzij het goed door of voor rekening van 
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de leverancier wordt geïnstalleerd of gemonteerd, in welk geval wordt verwezen naar 

randnummers 28 en volgende hierna (artikel 16, § 1, derde lid, van het Btw-Wetboek). 

26. De uitreiking van een factuur (met als uiterste datum de vijftiende dag van de maand 

volgend op de maand waarin de levering van de goederen plaatsvindt) of de ontvangst van de 

betaling van een nog niet gefactureerd bedrag vóór dat tijdstip, maken de btw opeisbaar tot 

beloop van het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 17, § 1, van het Btw-Wetboek). 

27. Voorbeeld: niet-gefactureerd voorschot en facturatie binnen de wettelijke termijn 

Een groothandelaar in klokken en toebehoren verkoopt, voor de prijs van 300 euro, een staande 

klok aan een vzw die de hoedanigheid heeft van een vrijgestelde belastingplichtige. 

Een voorschot van 20 % wordt betaald bij de bestelling op 13.10.2018. Het saldo wordt betaald 

aan de chauffeur van de groothandelaar, na het uitladen van het goed bij de koper op 

05.11.2018. Een enige factuur, voor de gehele prijs, wordt uitgereikt op 04.12.2018. 

De btw wordt opeisbaar op 13.10.2018, ten belope van het ontvangen bedrag (60 euro). Het 

tijdstip van opeisbaarheid van de belasting met betrekking tot het saldo doet zich, gelet op de 

facturatieverplichting van de groothandelaar (artikel 53, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-

Wetboek), voor op 04.12.2018. 

De groothandelaar had uiterlijk op 15.11.2018 een voorschotfactuur moeten uitreiken, maar 

het gebrek aan facturatie heeft geen invloed op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar 

wordt. De opeisbaarheid in kwestie heeft zich immers reeds voorgedaan op het tijdstip van 

ontvangst van de betaling van het voorschot, tot beloop van het ontvangen bedrag. 

4.1.1.1.3. Installatie of montage door of voor rekening van de leverancier 

28. Indien het goed door of voor rekening van de leverancier wordt geïnstalleerd of 

gemonteerd, wordt de levering verricht op het tijdstip waarop de installatie of de montage wordt 

beëindigd (artikel 16, § 1, derde lid, van het Btw-Wetboek). 

29. De uitreiking van een factuur (met als uiterste datum de vijftiende dag van de maand 

volgend op de maand waarin de levering van goederen plaatsvindt) of de ontvangst van de 

betaling van een nog niet gefactureerd bedrag vóór dat tijdstip, maken de btw opeisbaar tot 

beloop van het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 17, § 1, van het Btw-Wetboek). 

30. Voorbeeld: vroegtijdige facturatie van het voorschot en laattijdige facturatie van het saldo 

– gevolgen voor de uitoefening van het recht op aftrek. 

Een in België gevestigd industrieel, gehouden tot de indiening van maandelijkse periodieke 

aangiften en met een volledig recht op aftrek, koopt in 2018 een machine met numerieke 

besturing van een fabrikant, uitsluitend gevestigd in Duitsland, voor de prijs van 500.000 euro. 

De prijs omvat de montage van de machine in België door de verkoper. Onderstaande tabel 

geeft chronologisch de feiten weer die zich in 2018 voordoen. 
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1ste gedeeltelijke 

betaling (20 %) 

Datum 

van het 

vervoer 

2de gedeeltelijke 

betaling (20 %) 

Datum 

einde 

montage 

Saldo 

factuur ontvangst ontvangst factuur ontvangst factuur 

14.02 04.03 21.03 11.04 13.05 01.06 02.07 05.08 

 

Deze handeling wordt niet belast als een intracommunautaire verwerving, vermits het een 

levering met montage door of voor rekening van de leverancier betreft (artikel 25ter, § 1, eerste 

lid, van het Btw-Wetboek). Zij vindt plaats daar waar de montage wordt verricht (artikel 14, § 

3, van het Btw-Wetboek). 

De koper, belastingplichtige gehouden tot de indiening van periodieke aangiften, is de 

schuldenaar van de Belgische btw die verschuldigd is op deze levering met montage in België 

door of voor rekening van de niet in België gevestigde verkoper (artikel 51, § 2, eerste lid, 5°, 

van het Btw-Wetboek). 

De koper dient volgende bedragen op te nemen in respectievelijk de roosters 83 en 87 (maatstaf 

van heffing) en rooster 56 (verschuldigde btw) van de periodieke aangifte met betrekking tot 

de handelingen: 

- van de maand februari (14.02: voorschotfactuur): 100.000 en 21.000; 

- van de maand april (11.04: vooruitbetaling): 100.000 en 21.000; 

- van de maand juli (15.07: zie hieronder): 300.000 en 63.000. 

Hij oefent zijn recht op aftrek op volgende wijze uit in rooster 59 van zijn periodieke aangifte: 

- 21.000 ten vroegste in die van februari; 

- 21.000 ten vroegste in die van april; 

- 63.000 ten vroegste in die van juli. 

Voor het tijdstip van opeisbaarheid met betrekking tot het saldo geldt als uitgangspunt het 

tijdstip van de levering op 01.06.2018, zijnde het tijdstip waarop de montage wordt beëindigd 

(artikel 16, § 1, derde lid, van het Btw-Wetboek). 

Het tijdstip van aankomst van het vervoer komt niet in aanmerking, vermits het een levering 

met montage door of voor rekening van de verkoper betreft. 

De belasting over het saldo wordt echter opeisbaar op 15.07.2018, zijnde de vijftiende dag van 

de maand volgend op die waarin de levering heeft plaatsgevonden (op 01.06), omdat de 

saldofactuur laattijdig wordt uitgereikt op 05.08.2018 (artikel 17, § 1, tweede lid, van het Btw-

Wetboek). 

De koper die nog niet in het bezit is van de factuur op 15 juli dient, uiterlijk op die datum, welke 

overeenstemt met zowel het uiterste tijdstip voor het uitreiken van de factuur als het tijdstip 

van opeisbaarheid van de belasting, een stuk op te stellen (artikel 9 van voornoemd koninklijk 

besluit nr. 1) op basis waarvan hij zijn recht op aftrek kan uitoefenen (artikel 3, § 1, 7°, van 

het koninklijk besluit nr. 3). 

Merk op dat het tijdstip van ontvangst van het saldo (op 2 juli) geen enkele rol speelt, aangezien 

de betaling wordt verricht na het tijdstip van de levering. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art09
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art09
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB03_art03
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB03_art03
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4.1.1.1.4. Opeenvolgende afrekeningen of betalingen 

31. Het betreft de gevallen die vanwege hun aard aanleiding geven tot leveringen van goederen 

met een doorlopend (die op een ononderbroken wijze worden verricht) of terugkerend 

(herhalend, zich meerdere keren voordoend) karakter. 

Deze bepaling geldt eveneens in de situaties waarin het moeilijk blijkt om te bepalen op welk 

tijdstip de levering van goederen wordt verricht, zodoende dat afrekeningen of betalingen zijn 

voorzien bij het verstrijken van bepaalde opeenvolgende periodes. Worden beoogd, de 

belastbare leveringen waarvan de uitvoering wordt gespreid in de tijd, in het kader van 

abonnementscontracten zoals de levering van water, gas of elektriciteit. 

32. Leveringen van goederen die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of 

betalingen worden geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elke periode waarop een 

afrekening of betaling betrekking heeft (artikel 16, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

33. De uitreiking van een factuur (met als uiterste datum de vijftiende dag van de maand 

volgend op de maand waarin de levering van goederen plaatsvindt) of de ontvangst van de 

betaling van een nog niet gefactureerd bedrag vóór het belastbaar feit, maken in beginsel de 

btw opeisbaar tot beloop van het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 17, § 1, van het 

Btw-Wetboek). 

De distributiemaatschappijen van water, gas en elektriciteit zijn evenwel gemachtigd om de op 

hun leveringen en bijkomstige diensten verschuldigde btw te voldoen naargelang de ontvangst 

van de prijs, ongeacht of de klant al dan niet een belastingplichtige is (zie circulaire nr. 65 van 

27.04.1971). 

34. Voorbeeld 

Een waterfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode van 01.01.2019 tot en met 

31.03.2019 wordt op 29.03.2019 uitgereikt aan een landbouwbedrijf. Ze wordt betaald op 

03.04.2019. 

De levering wordt geacht te zijn verricht op 31.03.2019 (artikel 16, § 2, eerste lid, van het Btw-

Wetboek). De btw is in beginsel opeisbaar op 29.03.2019, het tijdstip waarop de factuur wordt 

uitgereikt (artikel 17, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek), maar er wordt aanvaard dat die 

slechts opeisbaar wordt op 03.04.2019. 

35. De huurkopen en verkopen op afbetaling zijn uitgesloten van deze regeling. Het belastbare 

feit vindt voor die handelingen plaats op het tijdstip waarop de levering van goederen wordt 

verricht. Dat is het geval bij de materiële afgifte van het goed ingevolge een overeenkomst 

waarbij een goed gedurende een bepaalde periode in huur wordt gegeven of ingevolge een 

overeenkomst tot koop en verkoop op afbetaling, in beide gevallen onder het beding dat 

normaal het goed uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn in eigendom wordt verkregen 

(artikel 10, § 2, b), van het Btw-Wetboek). 

4.1.1.1.5. De afnemer is reeds in het bezit van het geleverde goed of de leverancier 

behoudt het bezit ervan 
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36. Wanneer het goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer is vóór het sluiten 

van het contract of wanneer de verkoper of overdrager het bezit van het goed behoudt na het 

sluiten van het contract, wordt de levering geacht te zijn verricht op het tijdstip waarop het 

contract uitwerking heeft (artikel 16, § 1, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

37. Ingeval van een verkoop op proef, vindt de levering plaats op het tijdstip waarop de koper 

de goederen aanvaardt. In dergelijk geval zal, in de regel, geen factuur worden uitgereikt vóór 

die aanvaarding. Een eventuele betaling vóór dat tijdstip maakt geen btw opeisbaar vermits de 

verkoop op proef wordt beschouwd als een verkoop onder opschortende voorwaarde die slechts 

uitwerking heeft op het tijdstip van de vervulling van de voorwaarde. Dit in tegenstelling tot de 

verkoop onder ontbindende voorwaarde die vanaf zijn totstandkoming volmaakt is en ten 

opzichte waarvan, op het stuk van de btw, de regels gelden die bij een gewone verkoop van 

toepassing zijn voor wat betreft de bepaling van het tijdstip van opeisbaarheid. 

Worden eveneens beoogd: de zending op zicht, het contract van opslag alsook het huur– of 

leasingcontract dat bestaat uit een verhuur die gepaard gaat met een aankoopmogelijkheid 

(optie) in hoofde van de afnemer. 

38. Voorbeeld: verkoop op proef 

Op 18.04.2019 sluit de in Bergen gevestigde onderneming Print een contract voor de verkoop 

van een rotatiepers met Achille, een als zodanig handelende belastingplichtige drukker. Achille 

aanvaardt om die machine aan te kopen voor de prijs van 82.000 euro, op voorwaarde dat die 

hem volledige voldoening schenkt. Op 25.04.2019 vervoert de onderneming Print het materiaal 

tot bij Achille, die een bedrag van 800 euro betaalt. Op 27.04.2019 informeert Achille de 

onderneming Print dat de proef voldoet en dat hij de machine behoudt. Op 03.05.2019 betaalt 

hij het saldo van de prijs aan de leverancier, die hem op 02.05.2019 een factuur heeft uitgereikt 

voor de gehele prijs. 

Bij een dergelijke verkoop op proef vindt de levering plaats bij de aanvaarding van de koopwaar 

door de koper. Achille was reeds in het bezit van het goed vóór dat tijdstip. Bijgevolg vindt de 

levering plaats op 27.04.2019, op het tijdstip waarop het contract uitwerking heeft (artikel 16, 

§ 1, tweede lid, van het Btw-Wetboek). De belasting is opeisbaar over de gehele prijs van 

82.000 euro op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt, zijnde op 02.05.2019 (artikel 

17, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

4.1.1.1.6. Verstrijken van de wettelijke termijn ten aanzien van nieuwe gebouwen 

39. Wanneer bij de vervreemding van een gebouw (of een gedeelte van een gebouw) en het 

bijhorend terrein, alsook de vestiging, overdracht of wederoverdracht van een zakelijke recht 

op zulke goederen, met toepassing van btw, deze goederen niet ter beschikking van de 

verkrijger of overnemer werden gesteld, binnen de termijn voorzien in artikel 44, § 3, 1°, van 

het Btw-Wetboek, worden die geacht te zijn geleverd bij het verstrijken van die termijn, zijnde 

op 31 december van het tweede jaar volgend op dat van de eerste ingebruikneming of 

inbezitneming van het gebouw (artikel 16, § 2, derde lid, van het Btw-Wetboek). Deze regel 

geldt zowel voor de beroepsoprichter bedoeld in artikel 12, § 2, van het Btw-Wetboek als voor 

de door artikel 8 van het Wetboek beoogde toevallige belastingplichtige, als voor elke andere 

belastingplichtige die geopteerd heeft de vervreemding of de vestiging, overdracht of 

wederoverdracht van het zakelijk recht met btw te verrichten. 
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40. De in het vorige randnummer beoogde zakelijke rechten zijn het vruchtgebruik, het recht 

van opstal, het recht van erfpacht, de erfdienstbaarheid, het recht van gebruik en het recht van 

bewoning. 

41. Het belastbare feit vindt dus plaats bij het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn. 

De uitreiking van een factuur (met als uiterste datum de vijftiende dag van de maand volgend 

op de maand waarin de levering van goederen plaatsvindt) of de ontvangst van de betaling van 

een nog niet gefactureerd bedrag vóór dat belastbaar feit, maken in beginsel de btw opeisbaar 

tot beloop van het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 17, § 1, van het Btw-Wetboek) 

42. Voorbeeld: verkoop van een gebouw met uitgestelde eigendomsoverdracht 

Een woonhuis, gebouwd in 2015, wordt voor het eerst bewoond op 01.07.2016. Het gebouw 

wordt bijgevolg als nieuw beschouwd tot en met 31.12.2018. 

Het huis wordt vervreemd op 01.12.2018 door middel van een definitieve en bindende verkoop 

met vaste datum, die evenwel bepaalt dat de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot 

01.02.2019, zijnde de datum waarop de sleutels worden overhandigd door de verkoper die zijn 

verplichting tot afgifte volledig vervult. Op 01.02.2019 wordt een factuur uitgereikt en wordt 

de gehele betaling ontvangen. 

De vervreemding vindt plaats binnen de gestelde termijn, maar de levering (afgifte) zou, 

overeenkomstig de gebruikelijke regels, plaatsvinden buiten die termijn (op 01.02.2019). De 

bijzondere regel die hier van toepassing is, bepaalt dat de levering plaatsvindt op 31.12.2018 

(artikel 16, § 2, derde lid, van het Btw-Wetboek). De belasting wordt opeisbaar op 15.01.2019, 

zijnde de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de levering heeft plaatsgevonden, 

omdat de factuur laattijdig wordt uitgereikt op 01.02.2019 (artikel 17, § 1, tweede lid, van het 

Btw-Wetboek). 

43. Bovendien heeft de juridische eigendomsoverdracht bij dergelijke verkopen met uitgestelde 

eigendomsoverdracht geen invloed op het tijdstip van de levering van het goed. Zo wordt de 

btw bijvoorbeeld opeisbaar bij de verkoop op lijfrente van een gebouw en het bijhorend terrein 

met toepassing van de btw, zonder dat de juridische eigendomsoverdracht moet worden 

afgewacht, voor zover de levering van het gebouw, de uitreiking van een factuur vóór of na die 

levering of een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

4.1.1.2. De verwerver is een particulier (B2C) 

4.1.1.2.1. Verplichte facturatie (toepassing van de B2B-regels) 

44. Wat de leveringen van goederen betreft die moeten worden vastgesteld door een factuur, 

volgen de regels inzake opeisbaarheid die welke van toepassing zijn voor de handelingen tussen 

belastingplichtigen. De facturatieverplichting vloeit voort uit: 

- artikel 53, § 2, van het Btw-Wetboek, voor de leveringen van goederen bedoeld in artikel 

15, §§ 1 en 2, van het Btw-Wetboek (verkopen op afstand), zelfs zonder overschrijding 

van de in die bepaling voorziene drempels en zelfs zonder geopteerd te hebben voor die 

regeling (artikel 53, § 2, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek); 

- artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit nr. 1, zoals bijvoorbeeld die voor de levering 
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van autovoertuigen en onderdelen waarvan de prijs, voor die laatste, meer bedraagt dan 

125 euro, btw inbegrepen (artikel 1, 1° en 9°, van voornoemd koninklijk besluit nr. 1). 

45. Indien die gevallen zich voordoen, dient dus als tijdstip van opeisbaarheid van de belasting 

te worden aangemerkt: 

- de datum van het uitreiken van de factuur met als uiterste tijdstip van opeisbaarheid, de 

datum waarop uiterlijk een factuur dient te worden uitgereikt; 

- de datum van ontvangst van de (gedeeltelijke) vooruitbetaling die de facturatie 

voorafgaat. 

46. Voorbeeld 

Een verdeler van producten voor de auto-industrie (mechanische stukken, verf voor het 

koetswerk…) levert op 03.04.2019 een onderdeel voor een auto voor dubbel gebruik aan een 

natuurlijke persoon die handelt voor zijn privédoeleinden. De prijs bedraagt 300 euro. De 

factuur voor de gehele prijs wordt uitgereikt en verstuurd op 04.05.2019. De koper betaalt de 

daaropvolgende dag. 

De belasting is opeisbaar over de gehele prijs van 300 euro op 04.05.2019, vermits de factuur 

wordt uitgereikt binnen de wettelijke termijn (artikel 17, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

47. De huurkoop en verkoop op afbetaling, bedoeld in artikel 10, § 2, b), van het Btw-Wetboek, 

dienen eveneens altijd het voorwerp uit te maken van een factuur, zodat het 

incasseringssysteem is uitgesloten (artikel 1, 5°, van voornoemd koninklijk besluit nr. 1). Het 

tijdstip van de betalingen die plaatsvinden na de materiële overhandiging van het goed heeft 

geen invloed op de bepaling van het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting. 

4.1.1.2.2. Vrijwillige facturatie (toepassing van de B2C-regels) 

48. Het incasseringssysteem blijft in beginsel ongewijzigd voor de leveringen van roerende 

goederen verricht door een belastingplichtige die gewoonlijk goederen levert aan particulieren 

en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken. Dat geldt zelfs in het geval waarin hij 

vrijwillig een factuur uitreikt, vermits de uitreiking van een factuur die niet beantwoordt aan 

een wettelijke verplichting, geen oorzaak van opeisbaarheid vormt (artikel 17, § 3, van het 

Btw-Wetboek). 

49. Ingeval van vrijwillige facturatie aanvaardt de administratie evenwel, vanuit een 

pragmatische benadering, dat de leverancier bij gefactureerde maar nog niet betaalde bedragen 

rekening houdt met de datum van uitreiking van de factuur, op voorwaarde dat deze tolerantie 

systematisch wordt toegepast voor alle vrijwillig uitgereikte facturen met betrekking tot nog 

niet betaalde sommen. 

Vermits die tolerantie van toepassing is in de relatie met een particulier, is de btw opeisbaar 

ofwel op het tijdstip van ontvangst van de betaling ofwel op het tijdstip van het uitreiken van 

de factuur met betrekking tot een nog niet betaald bedrag, naargelang welke van de twee 

gebeurtenissen zich eerst voordoet. Er kan in geen geval rekening worden gehouden met enig 

uiterst tijdstip van opeisbaarheid. Dergelijk tijdstip is immers uitsluitend van toepassing in de 

relatie met een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon (andere dan een 

overheidslichaam in de zin van artikel 6 van het Btw-Wetboek). 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art01
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50. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de teruggaaf van de op die manier betaalde 

btw uitsluitend mogelijk is ingeval van een geheel of gedeeltelijk verlies van de schuldvordering 

van de prijs en dat verlies als zeker kan worden beschouwd (artikel 77, § 1, 7°, van het Btw-

Wetboek). Dat is onder meer het geval wanneer de schuldeiser alle mogelijkheden tot 

invordering heeft uitgeput. Merk op dat de inschrijving van de gehele schuldvordering, of een 

gedeelte ervan, op een rekening 'voorziening voor dubieuze debiteuren' op zich niet voldoende 

is om de echtheid van het verlies vast te stellen. 

51. Voorbeeld 

Een verdeler van producten voor de auto-industrie (mechanische stukken, verf voor het 

koetswerk…) die gewoonlijk levert aan particulieren, ontvangt op 23.04.2019 een bestelling van 

een natuurlijke persoon die handelt voor zijn privédoeleinden. Het betreft meer bepaald een 

onderdeel voor een auto voor dubbel gebruik. De prijs bedraagt 110 euro. De koper betaalt met 

een biljet van 50 euro bij de bestelling. De gehele prijs wordt gefactureerd op de dag van de 

levering van het onderdeel, zijnde op 30.04.2019. De klant betaalt het saldo op 07.05.2019. 

De btw is in principe opeisbaar op 23.04.2019 over 50 euro en op 07.05.2019 over 60 euro bij 

ontvangst van de betalingen van het voorschot en het saldo (artikel 17, § 3, van het Btw-

Wetboek). 

De administratie aanvaardt dat de btw opeisbaar wordt over het saldo van 60 euro op het 

tijdstip de factuur vrijwillig wordt uitgereikt op 30.04.2019, op voorwaarde dat de leverancier 

die tolerantie toepast voor al zijn vrijwillig uitgereikte facturen en met betrekking tot de 

onbetaalde sommen. 

Dezelfde verdeler van producten voor de auto-industrie ontvangt op 15.06.2019 een bestelling 

van een natuurlijk persoon die handelt voor zijn privédoeleinden met betrekking tot een 

wisselstuk voor een auto waarvan de prijs 120 euro bedraagt. De koper betaalt 60 euro bij 

bestelling en betaalt het saldo op de dag van de levering van het wisselstuk, op 25.06.2019. 

De verdeler reikt vrijwillig een factuur uit op 08.08.2019. 

De btw is opeisbaar op 15.06.2019 over 60 euro en op 25.06.2019 over 60 euro, bij ontvangst 

van de betalingen van het voorschot en het saldo (artikel 17, § 3, van het Btw-Wetboek). 

Aangezien de verschillende betalingen plaatsvinden voor het tijdstip waarop de factuur wordt 

uitgereikt kan de administratieve tolerantie niet worden toegepast. 

4.1.1.2.3. Geen facturatie (toepassing van de B2C-regels) 

52. Het incasseringssysteem blijft ongewijzigd voor de leveringen van roerende goederen 

verricht door een belastingplichtige die gewoonlijk goederen levert aan particulieren en 

waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken. De btw wordt dan opeisbaar over het 

ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de betaling of de subsidies als bedoeld in artikel 26, § 

1, eerste lid, van het Btw-Wetboek worden ontvangen (artikel 17, § 3, van het Btw-Wetboek). 

53. Voorbeeld 

Een verdeler van producten voor de auto-industrie (mechanische stukken, verf voor het 

koetswerk…) die gewoonlijk levert aan particulieren, ontvangt op 23.04.2019 een bestelling van 

een natuurlijke persoon die handelt voor zijn privédoeleinden. Het betreft meer bepaald een 

onderdeel voor een auto voor dubbel gebruik. De prijs bedraagt 100 euro. De koper betaalt 50 
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euro in speciën bij de bestelling en vereffent het saldo, eveneens in speciën, bij de levering van 

het onderdeel op 07.05.2019. 

De btw is opeisbaar over 50 euro op 23.04.2019 en over 50 euro op 07.05.2019, bij de 

ontvangst van de betalingen van het voorschot en het saldo (artikel 17, § 3, van het Btw-

Wetboek). 

4.1.1.3. De verwerver is een publiekrechtelijk lichaam (B2G) 

54. Hoewel de belastingplichtige steeds gehouden is aan het publiekrechtelijk lichaam een 

factuur uit te reiken (uitgezonderd voor de handelingen die worden vrijgesteld ingevolge artikel 

44 van het Btw-Wetboek), wordt de belasting opeisbaar over het ontvangen bedrag op het 

tijdstip waarop de betaling geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen, behalve in de hierna onder 

de randnummers 64 en volgende uiteengezette uitsluitingsgevallen (artikel 17, § 4, van het 

Btw-Wetboek). 

55. Worden door deze specifieke regeling beoogd, de kopers beoogd door artikel 6 van het Btw-

Wetboek, meer bepaald de staat, de gemeenschappen en de gewesten van de Belgische staat, 

de provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen (bijvoorbeeld de 

Orden van geneesheren, van advocaten en van architecten of de universiteiten van Luik en van 

Gent), en daaronder begrepen betreffende rechtspersonen van publiek recht die 

overeenkomstig artikel 6, tweede en derde lid, van voornoemd Wetboek de hoedanigheid van 

belastingplichtige hebben. 

56. De publiekrechtelijke verenigingen die bij wijze van vereniging, en aldus niet bij wijze van 

stichting, tot stand zijn gebracht (bijvoorbeeld de intercommunales) en de rechtspersonen van 

buitenlands publiek recht worden daarentegen niet door voornoemd artikel beoogd. 

57. Voorheen werd de opeisbaarheid van de belasting in principe, ingevolge een administratieve 

regeling, verlegd naar het ogenblik van de aanvaarding van het gefactureerde bedrag door het 

publiekrechtelijk lichaam (aanvaarden van de kostenstaat). 

Voor de rechtspersonen van publiek recht, ongeacht of zij al dan niet belastingplichtig zijn, is 

de op 01.01.2016 ingevoerde regeling vergelijkbaar met deze die van toepassing is op 

particulieren. 

Zo maakt de ontvangst van een gehele of gedeeltelijk betaling met betrekking tot een levering 

van een roerend goed de btw, in principe, opeisbaar over het ontvangen bedrag. Met als verschil 

dat voor leveringen van goederen aan publiekrechtelijke lichamen in principe steeds een factuur 

dient te worden uitgereikt (artikel 53, § 2, van het Btw-Wetboek). 

58. De uitreiking van de factuur heeft in dergelijke situatie echter geen invloed op de 

opeisbaarheid van de belasting, behalve wanneer de belasting is verschuldigd door de 

medecontractant in toepassing van de verlegging van de heffing voorzien in artikel 51, §§ 2 en 

4, van het Btw-Wetboek, waarvan sprake in onderstaande uitsluitingen. 

59. Indien het publiekrechtelijk lichaam, dat overeenkomstig artikel 6, tweede en derde lid, 

van het Btw-Wetboek belastingplichtig is, de belasting geheeld of gedeeltelijk in aftrek kan 

brengen, ontstaat haar recht op aftrek slechts op het ogenblik van de betaling. 
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60. Bedoelde handelingen zouden door de koper en door de verkoper in beginsel slechts mogen 

opgenomen worden in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de oorzaak 

van de opeisbaarheid zich voordoet, met name op het tijdstip van ontvangst van de betaling. 

Echter in haar advies CBN 2016/18 van 07.09.2016 heeft de Commissie voor boekhoudkundige 

normen volgende verduidelijking gebracht: 'Indien een btw-plichtige een goed heeft geleverd 

of een dienst heeft verricht aan een overheid wordt in principe btw geheven over deze prestatie. 

De overheid is er aldus toe gehouden om het gefactureerde bedrag, met inbegrip van de 

aangerekende btw, te betalen aan de prestatieverstrekker. Bijgevolg stemt de nominale waarde 

van de vordering op de overheid overeen met het bedrag van de geleverde prestatie met 

inbegrip van de btw die wordt geheven op deze prestatie. Overeenkomstig artikel 67, § 1 KB 

W.Venn. worden vorderingen in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. Bijgevolg 

moet de vordering worden opgenomen in de boekhouding van de prestatieverstrekker voor het 

bedrag inclusief btw. Het al dan niet opeisbaar zijn van de btw heeft aldus geen invloed op de 

waardering van de vordering. Zoals hiervoor vermeld is de door de prestatieverstrekker 

aangerekende btw slechts opeisbaar op het ogenblik en in de mate dat de overheid de prijs 

betaalt. Teneinde een onderscheid te maken tussen de opeisbare btw enerzijds en de nog niet 

opeisbare btw anderzijds, kan het volgens de Commissie nuttig zijn om de nog niet opeisbare 

btw op te nemen in een afzonderlijke sub rekening binnen de rekening 451 Te betalen BTW.' 

Om te vermijden dat de inschrijving in de periodieke btw-aangifte in tegenspraak zou zijn met 

voormeld advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen, beveelt de administratie 

aan om, in het geval waarin de betaling wordt verricht na het belastbaar feit en in de loop van 

een andere aangifteperiode dan deze met betrekking tot de facturatie, dat de handelingen 

worden opgenomen in: 

- rooster 47 van de aangifte met betrekking tot de datum waarop de factuur die het 

belastbare feit vaststelt wordt uitgereikt, zonder inschrijving van de verschuldigde btw in 

rooster 54; 

- de roosters 01 tot 03 van de aangifte met betrekking tot de periode waarin de oorzaak 

van opeisbaarheid zich voordoet (de ontvangst van de betaling) met inschrijving van de 

verschuldigde btw in rooster 54. Het bedrag dat voorheen in rooster 47 werd ingeschreven 

moet geannuleerd worden middels een inschrijving in rooster 49. 

61. Voorbeeld 

Een concessiehouder in auto’s verkoopt een lichte vrachtwagen aan een gemeente voor een 

bedrag van 25.000 euro. De gemeente is belastingplichtige voor de waterdistributie en de lichte 

vrachtwagen zal volledig gebruikt worden in het kader van die economische activiteit. Er wordt 

dus verondersteld dat de btw volledig aftrekbaar is in hoofde van de gemeente. De 

concessiehouder en de gemeente zijn gehouden tot het indienen van btw maand-aangiften. 

De levering vindt plaats op 15.06.2018. Op 06.07.2018 stelt de concessiehouder een factuur 

op die het belastbaar feit vaststelt. De gemeente betaalt op 07.10.2018. 

De btw is opeisbaar op 07.10.2018 over de koopsom van 25.000 euro bij ontvangst van de 

betaling door het publiekrechtelijk lichaam (artikel 17, § 4, van het Btw-Wetboek). 

De verkoop moet door de concessiehouder opgenomen worden in de btw-aangifte met 

betrekking tot de maand: 

- juli 2018 (aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur die het tijdstip van 
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het belastbare feit vaststelt wordt uitgereikt) in rooster 47: 25.000 (belastbare basis); 

- oktober 2018 (aangifte met betrekking tot de periode waarin de oorzaak van 

opeisbaarheid zich voordoet, zijnde de ontvangst van de betaling): 

* in rooster 03: 25.000 (belastbare basis); 

* in rooster 49: 25.000 (annulering van het oorspronkelijk in rooster 47 ingeschreven 

bedrag in de aangifte van juli 2018); 

* in rooster 54: 5.250 (verschuldigde btw). 

De gemeente neemt op, in haar btw-aangifte met betrekking tot de maand: 

- juli 2018 (aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur die het tijdstip van 

het belastbare feit vaststelt wordt uitgereikt), in rooster 83: 25.000 (belastbare basis); 

- oktober 2018, ten vroegste (aangifte met betrekking tot de periode waarin het recht op 

aftrek ontstaat) in rooster 59: 5.250 (aftrekbare btw). 

62. Zijn uitgesloten van de regel van de ontvangst van de betaling, eigen aan publiekrechtelijke 

rechtspersonen, en vallen onder de toepassing van de regels van toepassing in de relaties met 

een belastingplichtige (zie randnummers 15 en volgende): 

- de leveringen van nieuwe gebouwen en bijhorende terreinen, de vestigingen, 

overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op dergelijke goederen 

(vruchtgebruik, recht van opstal, recht van erfpacht, erfdienstbaarheid, gebruiks-en 

bewoningsrecht); 

- de leveringen van goederen waarop de regel van de verlegging van de heffing, bedoeld 

in artikel 51, § 2, eerste lid, 5°, van het Btw-Wetboek, van toepassing is. Het betreft de 

btw die verschuldigd is door de medecontractant, een belastingplichtige gehouden tot de 

indiening van periodieke aangiften, ten gevolge van een handeling verricht door een 

belastingplichtige die niet gevestigd is in de lidstaat van de effectieve belasting (geen 

vrijstelling overeenkomstig artikel 39 tot 44bis van het Btw-Wetboek), zijnde in België. 

Publiekrechtelijke rechtspersonen die voor btw-doeleinden geïdentificeerd zijn ten 

gevolge van bepaalde aan de belasting onderworpen handelingen voor dewelke zij 

gehouden zijn tot de indiening van periodieke aangiften, bedoeld in artikel 53, § 1, eerste 

lid, 2°, van het Btw-Wetboek, dienen deze verlegging toe te passen en dit zelfs wanneer 

de ontvangen goederen uitsluitend worden aangewend in het kader van handelingen die 

buiten de toepassingssfeer van de btw vallen (zie beslissing nr. E.T.122.360 van 

20.03.2012); 

- de leveringen van goederen waarop de verlegging van de heffing, bedoeld in artikel 51, 

§ 2, eerste lid, 6°, van het Btw-Wetboek, van toepassing is. Het betreft de btw die in 

België verschuldigd is door de medecontractant, in het geval van leveringen van gas via 

een aardgassysteem of een op een dergelijk systeem aangesloten net op het grondgebied 

van de gemeenschap, van leveringen van elektriciteit of van leveringen van warmte of 

koude via warmte- of koudenetten. Indien deze handelingen in België gelokaliseerd zijn 

en de leverancier niet in België is gevestigd, is de medecontractant de schuldenaar. Deze 

verlegging dient te worden toegepast door publiekrechtelijke rechtspersonen die voor 

btw-doeleinden geïdentificeerd zijn: 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/c1a9d09d-bbc1-4719-93ed-168fd6608b67?highlight=E.T.122.360
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/c1a9d09d-bbc1-4719-93ed-168fd6608b67?highlight=E.T.122.360
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* ofwel als gevolg van bepaalde aan de belasting onderworpen handelingen voor dewelke 

zij gehouden zijn tot de indiening van periodieke aangiften, bedoeld in artikel 53, § 1, 

eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek 

* ofwel als gevolg van hun intracommunautaire verwervingen voor dewelke zij 

bijzondere aangiften, bedoeld in artikel 53ter, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek, 

moeten indienen. 

63. Voorbeeld: levering van een nieuw gebouw en van roerende goederen 

Een gemeente is volgens de normale regeling btw-belastingplichtige voor de verkoop van hout 

ingevolge het vellen van bomen in de gemeentelijke bossen en is gehouden tot het indienen 

van kwartaalaangiften. 

Er dient te worden opgemerkt dat de afwijkende regeling beoogd door artikel 17, § 4, van het 

Btw-Wetboek niet van toepassing is op de verkopen van roerende en onroerende goederen door 

publiekrechtelijke lichamen, maar enkel op de roerende goederen die hun worden geleverd. 

Voornoemde gemeente: 

1) koopt van een bouwpromotor een gebouw, dat nooit eerder werd gebruikt, met 

toepassing van de btw en waarin de diensten van de burgerlijke stand zullen worden 

ondergebracht. Op 05.09.2018 verklaart de gemeente zich akkoord met de voorwaarden en de 

prijs opgenomen in de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaar. 

De dag waarop de authentieke akte van eigendomsoverdracht plaatsvindt, 15.10.2018, wordt 

tevens het eigendoms- en gebruiksrecht overgedragen. De factuur wordt dezelfde dag 

uitgereikt. 

De betaling dient plaats te vinden binnen de drie maanden te rekenen vanaf het verlijden van 

de authentieke akte. De prijs wordt daadwerkelijk drie maanden na de datum van de akte 

ontvangen. 

Men kan er in dit geval van uitgaan dat de levering plaatsvindt op de dag van het verlijden van 

de akte, zijnde 15.10.2018. Daar het de levering van een gebouw betreft, vindt de 

opeisbaarheid niet plaats naarmate de betalingen worden ontvangen. Het tijdstip van 

opeisbaarheid van de belasting stemt overeen met het tijdstip van het uitreiken van de factuur. 

De datum van de betaling, na de levering, is niet relevant. 

2) koopt kantoormeubilair dat niet in een gebouw wordt ingelijfd om dit gebouw uit te rusten 

(vb. kasten, stoelen). Het meubilair wordt geleverd op 15.12.2018. Op 20.01.2019 verklaart 

de gemeente zich akkoord met het gevraagde bedrag. De betaling wordt ontvangen op 

22.03.2019. 

De belasting wordt opeisbaar op 22.03.2019. De mededeling van het akkoord door de gemeente 

is van geen enkel belang meer.  

4.1.2. De intracommunautaire levering van goederen 

64. Worden beoogd: de overeenkomstig artikel 39bis van het Btw-Wetboek vrijgestelde 

intracommunautaire leveringen van goederen. Dit zijn de handelingen die worden vermeld in 

rooster 46 van de periodieke aangifte (met uitzondering van het bedrag van de leveringen van 

goederen beoogd door artikel 25quinquies, § 3, laatste lid, 5°, van het Btw-Wetboek, in het 
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kader van de regeling van het vereenvoudigd driehoeksverkeer). Met dergelijke leveringen 

moet rekening worden gehouden op het moment waarop de belasting overeenkomstig artikel 

17, § 2, van het Btw-Wetboek opeisbaar wordt. 

4.1.2.1. De vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen 

65. Een intracommunautaire levering van goederen houdt een overdracht in van de macht om 

als eigenaar over een goed te beschikken en een verzending of een transport vanuit een lidstaat 

naar een andere lidstaat. Sommige handelingen worden nooit aangemerkt als een 

intracommunautaire levering zoals een levering met installatie en montage door of voor 

rekening van de leverancier of een verkoop op afstand als bedoeld in artikel 15, § 2, van het 

Btw-Wetboek. 

66. De intracommunautaire levering van goederen is van de btw vrijgesteld overeenkomstig 

artikel 39bis van het Btw-Wetboek en dit hoofdzakelijk in functie van de hoedanigheid van de 

afnemer. 

De handeling wordt opgenomen in rooster 46 van de periodieke btw-aangifte. 

4.1.2.1.1. Vervoer door de verkoper, de koper of voor hun rekening 

67. Zoals voorheen is het referentiepunt voor het bepalen van het tijdstip van de opeisbaarheid 

van de belasting bij intracommunautaire leveringen van goederen, verricht onder de 

voorwaarden vermeld in artikel 39bis van het Btw-Wetboek, de datum van de factuur die de 

handeling vaststelt en die betrekking heeft op de gehele prijs, de enige overeenkomstig artikel 

53, § 2, van het Btw-Wetboek verplichte factuur voor dit soort handelingen (artikel 17, § 2, 

eerste lid, van het Btw-Wetboek). De belasting wordt evenwel opeisbaar op de vijftiende dag 

van de maand volgend op die waarin de levering heeft plaatsgevonden, wanneer een dergelijke 

factuur niet werd uitgereikt vóór die datum (artikel 17, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

68. Bijgevolg ontstaat er geen enkele factureringsverplichting vóór het belastbare feit en kan 

er, omwille van conformiteit met de richtlijn 2006/112/EG, in principe, geen enkele 

tolerantiemaatregel worden overwogen. Als enige pragmatische tolerantie aanvaardt de 

administratie om de factuur die uiterlijk 7 dagen vóór het belastbare feit wordt uitgereikt 

(bijvoorbeeld bij aanvang van de verzending of het vervoer) te beschouwen als een document 

dat beantwoordt aan de voorschriften van het Wetboek en zijn besluiten. 

De administratie aanvaardt eveneens dat, indien het in de praktijk niet mogelijk is om de 

precieze datum van het belastbare feit te bepalen, op de factuur enkel de datum van haar 

uitreiking wordt vermeld en niet die van het belastbare feit. 

Er wordt opgemerkt dat de uitreiking van een factuur terwijl er zich geen oorzaak van 

opeisbaarheid heeft voorgedaan, de leverancier niet ontheft van de uitreiking van de factuur 

die het plaatsvinden van het belastbaar feit zal vaststellen. 

Noch de voorschotfacturen, noch de facturen die betrekking hebben op de gehele prijs en meer 

dan 7 dagen vóór de levering worden uitgereikt, worden in beschouwing genomen. 

In elk geval dient de leverancier de handeling verplicht op te nemen in de periodieke aangifte 

en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de periode waarin de wettelijke oorzaak 



www.fisconetplus.be 

22 

van opeisbaarheid heeft plaatsgevonden en dit zodat de uitwisseling van gegevens tussen de 

verschillende lidstaten geen vertekend beeld zou geven. 

69. Voorbeeld 

Op 20.06.2018 verkoopt NV Vidéo, gevestigd in Elsene en belastingplichtig maandaangever, 15 

wasmachines aan de vestigingen Wash and CO, gevestigd in Rijsel (Frankrijk), voor een prijs 

van 17.000 euro, btw exclusief, die daarbij haar Frans btw-identificatienummer meedeelt. De 

goederen worden op 25.06.2018 van België naar Frankrijk vervoerd door NV Vidéo met haar 

eigen vrachtwagen (de goederen komen op hun bestemming aan op 26.06.2018). De 

vestigingen Wash and CO betalen op 27.06.2018 17.000 euro. De factuur wordt voor het totale 

bedrag uitgereikt en verzonden op 05.07.2018. 

Het belastbare feit vindt plaats op het ogenblik waarop de levering van het goed plaatsvindt, 

meer bepaald op 26.06.2018 (artikel 16, § 1, van het Btw-Wetboek). De belasting wordt voor 

leveringen van goederen die worden verricht onder de voorwaarden van artikel 39bis van het 

Btw-Wetboek opeisbaar op het ogenblik van het uitreiken van de factuur, meer bepaald op 

05.07.2018 (artikel 17, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek). De maatstaf van heffing van de 

overeenkomstig voornoemd artikel 39bis vrijgestelde intracommunautaire levering wordt 

opgenomen in rooster 46 van de aangifte van de handelingen van de maand juli. De 

intracommunautaire opgave van dezelfde periode dient rekening te houden met deze levering. 

4.1.2.1.2. De doorlopende levering gedurende een periode langer dan een 

kalendermaand 

70. Het betreft een enkele levering van lange duur waarbij de doorlopende verzending van 

goederen zich minimaal uitstrekt over twee kalendermaanden en die binnen het vastgestelde 

tijdvak meerdere belastbare feiten genereert. 

71. Doorlopende leveringen van goederen gedurende een periode langer dan een 

kalendermaand, waarbij de goederen worden verzonden of vervoerd vanuit België naar een 

andere lidstaat, met vrijstelling van belasting onder de in artikel 39bis vastgestelde 

voorwaarden, worden geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elke kalendermaand totdat 

de levering van goederen wordt beëindigd (artikel 16, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

De belasting is opeisbaar op de datum van het uitreiken van de factuur die de levering vaststelt 

en uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand van deze levering van 

goederen (artikel 17, § 2, van het Btw-Wetboek). 

72. Voorbeeld 

Een Belgische onderneming levert via een pijplijn vanuit Antwerpen grondstoffen in vloeibare 

vorm, zoals polypropyleen, aan een Nederlandse onderneming in haar inrichtingen in 

Rotterdam. Het contract voorziet in een doorlopende levering van 01.02 tot 30.06.2019. 

Het belastbaar feit doet zich voor bij het verstrijken van elke maand van februari tot juni 2019 

bijvoorbeeld op basis van maandelijkse opnamen van de meters die de geleverde hoeveelheid 

vaststellen (artikel 16, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

De opeisbaarheid doet zich voor op de dag van de uitreiking van de factuur die elk van deze 

vijf belastbare feiten vaststelt of, bij afwezigheid van een factuur, uiterlijk op de vijftiende dag 
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van de maand die volgt op het einde van elk van de maanden februari tot juni 2019 (artikel 17, 

§ 2, van het Btw-Wetboek). 

4.1.2.2. Met een levering van goederen onder bezwarende titel gelijkgestelde 

overbrenging 

73. De overbrenging van goederen die overeenkomstig artikel 12bis van het Btw-Wetboek met 

een levering van goederen onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld, houdt een vervoer van 

een goed door een belastingplichtige of voor zijn rekening in van zijn bedrijf naar een andere 

lidstaat. 

Derhalve vindt de overbrenging plaats op het ogenblik waarop de goederen in de inrichting van 

de eigenaar van de goederen in de lidstaat van bestemming toekomen (artikel 16, § 1, derde 

lid, van het Btw-Wetboek). 

74. In het geval van een gelijkstelling met een doorlopende levering van goederen gedurende 

een periode langer dan een kalendermaand wordt verwezen naar de randnummers 70 en 

volgende. 

75. Indien de overbrenging is vrijgesteld overeenkomstig artikel 39bis, eerste lid, 4°, van het 

Btw-Wetboek, is de datum van het document dat de overbrenging vaststelt, waarvan de 

opstelling wordt voorgeschreven bij artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit nr. 1, bepalend 

voor de opeisbaarheid van de belasting met als deadline de vijftiende dag van de maand die 

volgt op deze van de overbrenging (artikel 4, § 2, van voornoemd koninklijk besluit nr. 1). 

76. Voorbeeld 

Op 29.03.2019 wordt een deel van de voorraad die aan een belastingplichtige toebehoort die 

kwartaalaangiften indient, zonder van eigenaar te wisselen, van België naar Ierland verplaatst. 

De goederen komen aan op 30.03.2019. 

Het belastbaar feit, bestaande uit het materiële feit van de overbrenging, vindt plaats op het 

ogenblik waarop de waren aan komen in de Ierse inrichting van de belastingplichtige, zijnde 

30.03.2019. De belastingplichtige stelt op 01.04.2019 het document van de op basis van artikel 

39bis, eerste lid, 4°, van het Wetboek vrijgestelde overbrenging op. 

De btw is opeisbaar op 01.04.2019 (artikel 17, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek). De 

overbrenging dient te worden opgenomen in de periodieke aangifte en de intracommunautaire 

opgave met betrekking tot de handelingen van het tweede kwartaal van 2019. 

4.2. De intracommunautaire verwerving van goederen 

4.2.1. De belaste intracommunautaire verwerving van goederen 

77. Het betreft de handelingen die opgenomen worden in het rooster 86 van de periodieke btw-

aangifte of in de roosters 71 tot 73 van de bijzondere btw-aangifte. 
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Daar de intracommunautaire regeling uniform moet worden toegepast, speelt de hoedanigheid 

van de verwerver een belangrijke rol voor de belastingheffing over de intracommunautaire 

verwerving van goederen alsook voor de vrijstelling van de intracommunautaire leveringen. 

78. Het belastbaar feit vindt plaats op het tijdstip waarop de intracommunautaire verwerving 

van een goed in België wordt verricht (artikel 25sexies, § 1, eerste lid, van het Btw-wetboek), 

dit wil zeggen op het tijdstip waarop de levering van een dergelijk goed in België zou 

plaatsvinden (artikel 25sexies, § 1, tweede lid, van het Btw-wetboek). 

79. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen volgende situaties: 

- de afnemer doet zelf het vervoer of laat het vervoer verrichten voor zijn rekening. 

In dat geval vindt de intracommunautaire verwerving plaats op het tijdstip waarop het 

goed ter beschikking van de verkrijger of overnemer gesteld wordt. 

- de leverancier doet het vervoer of laat het vervoer verrichten voor zijn rekening. 

In dat geval vindt de intracommunautaire verwerving plaats op het tijdstip van de 

aankomst van het verover naar de afnemer of overnemer. 

80. De belasting wordt opeisbaar op het tijdstip van het uitreiken van de factuur die de 

handeling vaststelt en die betrekking heeft op het geheel van de prijs (artikel 25sexies, § 2, 

eerste lid, van het Btw-wetboek). De belasting wordt evenwel opeisbaar op de vijftiende dag 

van de maand volgend op die waarin de intracommunautaire verwerving heeft plaatsgevonden, 

indien voor deze datum geen factuur werd uitgereikt (artikel 25sexies, § 2, tweede lid, van het 

Btw-wetboek). 

 

Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting met betrekking tot intracommunautaire 

verwervingen – Voorbeelden 

 

81. Voorbeeld 1 

 

Datum 

van de 

ICV 

Factuurdatum Datum van de 

opeisbaarheid 

van de belasting 

Aangifteperiode Uiterste 

indieningstermijn van 

de aangifte 

20.03 31.03 31.03 Maart 

eerste trimester 

20.04 

20.03 10.04 10.04 April 

tweede trimester 

20.05 

20.07 

20.03 30.04 15.04 April 

tweede trimester 

20.05 

20.07 

20.03 02.05 15.04 April 

tweede trimester 

20.05 

20.07 
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82. Voorbeeld 2 

Een Belgische industrieel met een volledig recht op aftrek, gehouden tot het indienen van 

maandelijkse aangiften, koopt in 2019 een machine met numerieke besturing van een fabrikant, 

uitsluitend in Duitsland gevestigd, voor een prijs van 500.000 euro. De leverancier vervoert de 

goederen. 

De montage van de machine wordt in België uitgevoerd door een installateur handelend voor 

rekening van de koper.  

Onderstaande tabel geeft chronologisch de feiten weer die in 2019 plaatsvinden. 

 

Datum van het 

contract 

Gedeeltelijke betaling 

(20 %) 

Datum 

aankomst van 

het vervoer 

Saldo 

factuur ontvangst factuur ontvangst 

15.01 14.02 04.03 21.03 02.05 30.06 

 

Bij gebrek aan een montage door of voor rekening van de leverancier, vinden twee handelingen 

plaats: een intracommunautaire levering van goederen in Duitsland en een intracommunautaire 

verwerving van goederen in België. De verwerving wordt geacht plaats te vinden op het tijdstip 

waarop de levering van dergelijk goed overeenkomstig artikel 16 van het Btw-Wetboek in België 

zou plaatsvinden (artikel 25sexies, § 1, van het Btw-Wetboek), zijnde het tijdstip van de 

aankomst van het vervoer. 

De btw over de intracommunautaire verwerving van de machine is opeisbaar op 15.04.2019. 

Doordat de levering plaatsvond op 21.03.2019, had de verkoper tot 15.04.2019 om de factuur 

uit te reiken. Bij gebrek aan een tijdige facturatie, diende de koper het document bedoeld in 

artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 1 op te maken. 

In het stelsel van de intracommunautaire leveringen van goederen wordt noch rekening 

gehouden met de voorschotfactuur noch met de vooruitbetalingen. De koper dient het bedrag 

van 500.000 in de roosters 83 en 86 en het bedrag van de btw in rooster 55 van zijn aangifte 

van de handelingen van de maand april 2019 op te nemen. Hij oefent zijn recht op aftrek uit in 

rooster 59 ten vroegste in de aangifte van de maand april 2019. 

83. Bij wijze van tolerantie aanvaardt de administratie, ingeval van een op grond van artikel 

25quinquies van het Btw-Wetboek in België gelokaliseerde intracommunautaire verwerving, om 

de factuur die maximaal 7 dagen vóór het belastbaar feit door de leverancier wordt uitgereikt, 

te beschouwen als een factuur uitgereikt op de dag waarop het belastbaar feit plaatsvindt. In 

dit geval is de verwerver niet verplicht het document bedoeld in artikel 9 van voornoemd 

koninklijk besluit nr. 1 op te stellen. 

Hij mag de btw (verschuldigd en aftrekbaar, in functie van zijn recht op aftrek) echter pas 

opnemen in de aangifte die betrekking heeft op de periode waarin de wettelijke oorzaak van 

opeisbaarheid zich overeenkomstig artikel 25sexies, § 2, van het Btw-Wetboek heeft 

voorgedaan. 
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84. Voorbeeld 

De goederen die door een belastingplichtige gehouden tot het indienen van maandaangiften 

intracommunautair worden verworven, worden door de verkoper op 28 februari verzonden 

vanuit de lidstaat van waaruit het vervoer vertrekt. De factuur die de totale prijs van de 

handeling vermeld wordt uitgereikt op het ogenblik van de verzending van de goederen, zijnde 

28 februari, daar waar de overdracht en het bekomen van de juridische beschikkingsmacht 

slechts plaatsvindt bij de aankomst van de goederen bij de koper in België op 1 maart. 

Er wordt aanvaard dat de factuur van 28 februari wordt beschouwd als zijnde betrekking 

hebbend op de gerealiseerde handeling. Zij dient evenwel te worden opgenomen in de aangifte 

van de handelingen van de maand maart, die uiterlijk op 20 april dient te worden ingediend. 

4.2.2. De met een intracommunautaire verwerving onder bezwarende 

titel gelijkgestelde bestemming 

85. Naar het evenbeeld van de intracommunautaire overbrenging van goederen, in de lidstaat 

van vertrek, heeft de bestemming van betreffende goederen in de lidstaat van aankomst van 

het vervoer, geen wijziging van eigendom tot gevolg. Evenwel wordt deze bestemming 

gelijkgesteld met een intracommunautaire verwerving onder bezwarende titel bij toepassing 

van artikel 25quater van het Btw-Wetboek. 

86. Voor een uniforme toepassing van de intracommunautaire regeling volgt de bestemming 

dezelfde regels als de overbrenging voor wat de vaststelling van de datum van het belastbaar 

feit en deze van de opeisbaarheid van de belasting betreft (zie randnummers 75 en volgende). 

4.3. De dienst 

87. Als een dienst wordt beschouwd elke handeling die geen levering van een goed is in de zin 

van het Btw-Wetboek (artikel 18, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

88. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een 'intracommunautaire dienst' en 

een andere dan 'intracommunautaire dienst'.  

4.3.1. Een andere dienst dan een 'intracommunautaire dienst' 

89. Alle diensten worden beoogd met uitzondering van de diensten die op basis van de 

algemene plaatsbepalingsregel voor diensten plaatsvinden in een andere lidstaat van de EU en 

waarbij de buitenlandse btw moet worden voldaan door de afnemer van die dienst 

overeenkomstig artikel 196 van de btw-richtlijn (geen vrijstelling in de lidstaat waar de dienst 

plaatsvindt) op te nemen in rooster 44 van de periodieke btw-aangifte. 

Worden aldus beoogd: 

- de diensten die in België plaatsvinden ongeacht hun aard of de hoedanigheid van de 

afnemer die worden opgenomen in de roosters 00/01/02/03/45 (de medecontractant is 

schuldenaar van de belasting) / 47 (onder meer, vrijstelling om reden van uitvoer). Deze 



www.fisconetplus.be 

27 

diensten (net zoals deze met verlegging van heffing naar de afnemer die, in de meeste 

gevallen, worden opgenomen in rooster 87) dienen in aanmerking te worden genomen 

wanneer de opeisbaarheid van de belasting zich overeenkomstig de artikelen 22 (behalve 

§ 2, tweede lid) en 22bis (behalve § 2) van het Btw-Wetboek voordoet. 

Paragraaf 1 van artikel 22bis van het Btw-Wetboek dient te worden toegepast wanneer 

de verplichting bestaat om de dienst te factureren en paragraaf 3 van datzelfde artikel 

wanneer een dergelijke verplichting niet bestaat. Dienaangaande is de hoedanigheid van 

de afnemer bepalend: een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon 

(zie randnummers 90 en volgende) of een particulier (zie randnummers 111 en 

volgende).  

De diensten verricht voor publiekrechtelijke lichamen beoogd door artikel 6 van het Btw-

Wetboek volgen een bijzondere regeling die niet gekoppeld is aan de facturatie-

verplichting daar deze voor wat hen betreft de regel vormt (zie randnummers 121 en 

volgende). 

De overeenkomstig artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen, die geen 

recht op aftrek verlenen, die door een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige 

moeten worden opgenomen in rooster 00 van de periodieke aangifte moeten, bij 

ontstentenis van enige facturatieverplichting, steeds in acht worden genomen op het 

ogenblik van het verrichten van de dienst (artikel 22bis, § 1, in fine, van het Btw-wetboek) 

en dit onverminderd de administratieve toleranties en volgens de voorwaarden vastgelegd 

in randnummer 82 van de uitgebreide toelichting bij de periodieke btw-aangifte 

(meedelen van alle vrijgestelde handelingen van het jaar in de aangifte met betrekking 

tot de maand december of het vierde kwartaal of, ten uitzonderlijke titel, bij wijze van 

afwijking uiterlijk tegen 20 april van het jaar volgend op dat van de diensten); 

- de diensten die in het buitenland plaatsvinden buiten de gemeenschap of in de 

gemeenschap maar niet worden beoogd door rooster 44. 

Voor de in het buitenland verrichte diensten opgenomen in rooster 47, aanvaardt de 

administratie dat de aangever de regels die het tijdstip van opeisbaarheid in België 

vaststellen toepast teneinde de periode van de periodieke aangifte te bepalen. 

In dat geval moet de afnemer: 

- een niet-belastingplichtige zijn (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon wanneer hij 

niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd en het niet hoeft te zijn) en dit ongeacht de 

aard van de handeling; 

- een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon zijn die voor btw-

doeleinden is geïdentificeerd of het dient te zijn, wanneer de dienst tot voorwerp heeft 

(artikel 21, § 3, en 21ter, van het Btw-Wetboek): 

* een dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed; 

* een vervoer van personen; 

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

vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen; 

* restaurant- en cateringdienst; 

* een verhuur op korte termijn van een vervoermiddel; 

* een enige reisdienst uitgevoerd door een reisbureau. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/communications/970b8676-9b63-460d-8c6c-8b2b0993a9f7
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4.3.1.1. De afnemer is belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechts-

persoon andere dan een publiekrechtelijk lichaam (B2B) 

90. Wanneer de afnemer van de dienst, de klant, een belastingplichtige of een niet-

belastingplichtige rechtspersoon is, moet hij van de belastingplichtige dienstverrichter een 

factuur ontvangen (of zelf een factuur opmaken in de toegelaten gevallen van selfbilling) om 

het verrichten van de dienst, het belastbare feit (artikel 53, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-

Wetboek) of het bestaan van een andere oorzaak van opeisbaarheid van de btw vast te stellen 

(artikel 53, § 2, eerste lid, 4°, van het Btw-Wetboek). 

91. Hoewel artikel 22, § 1, van het Btw-Wetboek bepaalt dat het tijdstip van opeisbaarheid in 

beginsel gelijktijdig plaatsvindt met het belastbare feit, is het belang van het belastbare feit 

zeer beperkt voor het bepalen van het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting, ten voordele 

van andere gebeurtenissen, zoals het uitreiken van een factuur of het ontvangen van de 

betaling. 

a) Datum van het uitreiken van de factuur (artikel 22bis, § 1, eerste en tweede lid 

van het Btw-Wetboek) 

92. De factuur is een duidelijk criterium voor alle belastingplichtigen. 

De datum van uitreiking van de verplichte factuur, ongeacht of die zich bevindt vóór of na het 

belastbare feit, stelt het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting vast, tenzij er een 

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De uitreiking van een voorschotfactuur maakt de btw dus 

opnieuw opeisbaar. Voortaan maakt echter ook de saldofactuur de btw opeisbaar, zelfs indien 

zij wordt uitgereikt na het verrichten van de dienst. 

93. Indien de verplichte factuur niet of laattijdig wordt uitgereikt, heeft de wetgever voorzien 

in een ultiem tijdstip (deadline): de belasting wordt dan opeisbaar de vijftiende dag van de 

maand volgend op die waarin het belastbare feit, bedoeld in artikel 22 van het Btw-Wetboek, 

heeft plaatsgevonden. De uiterste datum van opeisbaarheid van de belasting valt samen met 

het tijdstip waarop de termijn van uitreiking van de factuur verstrijkt (artikel 4, § 1, van het 

koninklijk besluit nr. 1). 

94. Voorbeelden 

Een belastingplichtige maandindiener verricht een dienst die plaatsvindt in oktober 2018 

waarvoor een factuur wordt uitgereikt op 04.11.2018. De btw wordt opeisbaar in november 

2018 (datum factuur). De verschuldigde btw moet worden opgenomen in de periodieke btw-

aangifte van november 2018, in te dienen uiterlijk op 20.12.2018. Dit is ook de uiterste datum 

van betaling van de btw. 

Een belastingplichtige kwartaalaangever verricht een dienst die plaatsvindt in juni 2018 en de 

factuur wordt uitgereikt op 14.07.2018. De btw wordt opeisbaar in juli 2018 (datum factuur). 

De verschuldigde btw moet worden opgenomen in de periodieke btw-aangifte van het derde 

kwartaal 2018, in te dienen uiterlijk op 20.10.2018. Dit is ook de uiterste datum van betaling 

van de btw. 

 

 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art04
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art04
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b) Datum van ontvangst van de vooruitbetaling (artikel 22bis, § 1, derde lid, van 

het Btw-Wetboek) 

95. Zoals voorheen wordt de belasting, in geval van verplichte facturering, opeisbaar wanneer 

de nog niet gefactureerde prijs of een deel ervan wordt ontvangen vóór het tijdstip waarop de 

dienst is verricht, en dit over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de betaling werd 

ontvangen. Voor zover de factuurdatum verschilt van deze van de betaling van het voorschot, 

dienen beide data op de factuur te worden vermeld (artikel 5, § 1, 1° en 5°, van voornoemd 

koninklijk besluit nr. 1). 

96. De datum van ontvangst van de betaling is afhankelijk van de gebruikte wijze van betaling 

en zelfs van de persoon die de betaling verricht. 

Indien de betaling wordt verricht:  

- in speciën (cash), stemt dat tijdstip overeen met dat van de overhandiging van de 

speciën; 

- per storting of overschrijving op een rekening, stemt dat tijdstip overeen met de dag 

waarop het bedrag, overgemaakt in opdracht van de begunstigde van de handeling, 

gecrediteerd is op een rekening van de dienstverrichter; 

- door middel van een elektronische bankkaart, stemt dat tijdstip overeen met dat waarop 

de dienstverrichter de betaling ontvangt op zijn rekening; 

- door middel van een kredietkaart, stemt dat tijdstip overeen met dat waarop de 

uitgevende onderneming van de kredietkaart de verschuldigde prijs betaalt aan de 

handelaar; 

- door middel van elektronische maaltijdcheques, stemt dat tijdstip overeen met dat 

waarop de begunstigde van de cheque het overeenkomstige bedrag daadwerkelijk 

ontvangt; 

- door middel van een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van de 

dienstverrichter, stemt dat tijdstip overeen met dat waarop de tussenpersoon de betaling 

van de klant ontvangt op zijn rekening en niet het tijdstip waarop de dienstverrichter de 

betaling van de tussenpersoon ontvangt op zijn rekening (zie beslissing nr. E.T.127.740 

van 22.03.2016, randnummers 66 t.e.m. 68, betreffende chirurgische ingrepen met een 

esthetisch karakter). 

97. Ter verduidelijking: 

- in de situatie waarin een voorschot wordt gestort zonder dat de dienst reeds heeft 

plaatsgevonden, is de belasting slechts verschuldigd indien alle relevante elementen van 

het belastbare feit, dat wil zeggen van de toekomstige dienst, reeds bekend zijn. Dat 

impliceert in het bijzonder dat de dienst op het tijdstip van de vooruitbetaling nauwkeurig 

is omschreven (zie arrest van het Europees Hof van Justitie van 21.02.2006, C-419/02, 

zaak Bupa, punt 48); 

- het voorschot mag worden betaald in natura (zie arrest van het Europees Hof van Justitie 

van 07.03.2013, C-19/12, zaak Efir, punt 38), maar het is noodzakelijk dat de waarde 

van dat voorschot kan worden uitgedrukt in geld (zie onder meer het arrest van het 

Europees Hof van Justitie van 19.12.2012, C-549/11, zaak Orfey, punt 36). 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art05
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art05
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58?highlight=22/3/2016#RC06
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58?highlight=22/3/2016#RC06
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/4a275197-4e3f-45aa-ad67-d44f04a1fe2b?highlight=c-419/02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/4a275197-4e3f-45aa-ad67-d44f04a1fe2b?highlight=c-419/02
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/6fedb097-dbd6-477f-9c24-de9d5379830a?highlight=efir
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/6fedb097-dbd6-477f-9c24-de9d5379830a?highlight=efir
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/1471e506-f856-428f-b379-36e1237d1b4f?highlight=orfey
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/1471e506-f856-428f-b379-36e1237d1b4f?highlight=orfey
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4.3.1.1.1. Voltooiing van de dienst 

98. Een dienst is verricht wanneer deze is voltooid, wanneer de dienstverrichter de essentiële 

verplichtingen die normaal op hem rusten door de met de afnemer van de dienst gesloten 

overeenkomst volledig en tot voldoening van deze laatste is nagekomen. 

99. Het uitreiken van een factuur (met als uiterste datum de vijftiende dag van de maand die 

volgt op de maand waarin de dienst wordt verricht) of de ontvangst van een betaling van een 

nog niet gefactureerd bedrag vóór het tijdstip waarop de dienst wordt verricht, maken de btw 

opeisbaar over het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 22bis, § 1, van het Btw-

Wetboek). 

 

Voorbeelden 

In hoofde van de Belgische dienstverrichter 

100. Een in België gevestigd expertenbureau verricht voor een in Londen gevestigde klant, 

handelend in het kader van zijn economische activiteit, een expertise met betrekking tot een in 

Brussel gesitueerd gebouw. 

De dienst wordt verricht op 15.02.2019. Een factuur wordt uitgereikt op 05.03 voor een bedrag 

van 1.000 euro. De belastingplichtige verricht de betaling van 1.000 euro op 02.04.2019. 

De vastgoedexpertise vindt in België plaats, daar waar het uit zijn aard onroerend goed is 

gelegen (artikel 21, § 3, 1°, van het Btw-wetboek) en dit bij afwijking van de hoofdregel die de 

plaats van de ontvanger als plaats van de dienst aanmerkt. De schuldenaar van de btw, over 

deze andere dan intracommunautaire dienst, is de dienstverrichter, meer bepaald de in België 

gevestigde expert (artikel 51, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek). 

In de aangifte van de handelingen van de maand maart 2019, maand van uitreiking van de 

factuur, neemt de dienstverrichter op: 

- in rooster 03: 1.000 (maatstaf van heffing); 

- in rooster 54: 210 (verschuldigde btw). 

 

In hoofde van de Belgische afnemer 

101. Een in België gevestigde belastingplichtige, gehouden tot de indiening van maandelijkse 

aangiften en met een volledig recht op aftrek, neemt deel aan een studiedag in verband met 

de fiscale actualiteit, georganiseerd in Brussel door een Luxemburgs accountantskantoor. Deze 

beschikt over een vaste inrichting in Brussel, maar deze laatste komt niet tussen in betreffende 

dienst. 

De chronologie van de feiten is als volgt: 

- inschrijving op 05.01.2019; inschrijvingsgeld: 1.000 euro; 

- factuur uitgereikt op 31.01.2019; 

- ontvangst van de betaling van het inschrijvingsgeld op 03.02.2019; 

- studiedag op 15.02.2019. 
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Het betreft geen intracommunautaire dienst vermits het toegangsrecht tot dergelijk evenement, 

krachtens artikel 21, § 3, 3°, van het Btw-Wetboek, wordt gelokaliseerd daar waar het 

daadwerkelijk plaatsvindt (in afwijking op de hoofdregel die als plaats van de dienst aanmerkt 

de plaats van de zetel van de economische activiteit van de ontvanger-belastingplichtige (artikel 

21, § 2, van het Btw-Wetboek)). Bijgevolg is de verlegging van de heffing voorzien in artikel 

196 van de btw-richtlijn (artikel 51, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek) uitgesloten. 

De ontvanger van de dienst is schuldenaar van de btw (artikel 51, § 2, eerste lid, 5°, van het 

Btw-Wetboek). 

Laten we in herinnering brengen dat de medecontractant voor de toepassing van deze 

verlegging van heffing in België moet zijn gevestigd en gehouden zijn tot het indienen van een 

aangifte beoogd in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek of wanneer hij niet in 

België is gevestigd overeenkomstig artikel 55, § 1 of § 2, van het Btw-Wetboek een 

aansprakelijk vertegenwoordiger heeft laten herkennen. Verder dient de handeling te worden 

verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige, hier te lande belastbaar te zijn, 

niet onder 1°, 2° en 6° van artikel 51, § 2, eerste lid, worden bedoeld, noch vrijgesteld zijn of 

zijn verricht met vrijstelling van de belasting ingevolge de artikelen 39 tot 44bis, van het Btw-

Wetboek. 

De belasting wordt opeisbaar op 31.01.2019 op datum van uitreiking van de factuur. De 

Belgische afnemer van de dienst mag het recht op aftrek van de btw ten vroegste uitoefenen 

in de aangifte met betrekking tot de maand januari, waarin hij het navolgende opneemt in: 

- rooster 82: 1.000 (algeme kosten); 

- rooster 87: 1.000 (maatstaf van heffing); 

- rooster 56: 210 (verschuldigde btw); 

- rooster 59: 210 (aftrekbare btw). 

102. Inzake werk in onroerende staat wordt de dienst geacht te zijn verricht uiterlijk op het 

tijdstip van de voorlopige oplevering, dit wil zeggen vanaf het tijdstip waarop de werken kunnen 

worden aangewend voor de doeleinden waarvoor zij werden uitgevoerd. 

103. In werkelijkheid kunnen er, na de overdracht van de werken, moeilijkheden ontstaan 

tussen de partijen met betrekking tot de omvang van de werken of de aard ervan zodat de 

aanvaarding van de werken door de bouwheer niet onmiddellijk plaatsvindt. Daarom wordt geen 

kritiek uitgebracht wanneer de partijen de werken als voltooid beschouwen op het einde van de 

derde maand volgend op deze waarin de aannemer de werken heeft beëindigd. Bijgevolg wordt 

aanvaard dat het belastbaar feit zich pas op dit moment voordoet (artikel 22, § 1, van het Btw-

Wetboek). 

104. Hieruit volgt dat de btw, bij gebrek aan betaling vooraleer de dienst is verricht, hetzij 

opeisbaar wordt op de dag van de uitreiking van een factuur door de aannemer, hetzij uiterlijk 

de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit zich heeft 

voorgedaan (artikel 22bis, § 1, van het Btw-Wetboek). 

105. Voorbeeld 

Een onderneming verricht renovatiewerken aan de poort van de abdij van Maredsous voor de 

prijs van 3.000 euro. De werken worden beëindigd op 02.03.2019. Een factuur wordt voor de 
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totale prijs uitgereikt door de onderneming op datum van 08.05.2019. De integrale betaling 

wordt ontvangen op 15.05.2019.  

De administratie aanvaardt dat het belastbaar feit zich pas op 30.06.2019 voordoet. Niettemin 

wordt de btw, gelet op het feit dat op 08.05.2019 een factuur wordt uitgereikt, op deze datum 

over de totale prijs opeisbaar (artikel 22bis, § 1, van het Btw-Wetboek). 

4.3.1.1.2. Opeenvolgende afrekeningen of betalingen 

106. Het gaat hier om de gevallen die aanleiding geven tot doorlopende diensten (die 

onafgebroken worden verricht) of herhaalde diensten (repetitief, die er op gericht zijn zich 

meerdere keren voor te doen). Bij dergelijke diensten factureert de dienstverrichter datgene 

dat hij gedurende een bepaalde periode verricht. Hij factureert niet of wordt niet per dienst 

vergoed maar per periode en dit ongeacht de duur ervan. 

107. Worden beoogd de belastbare handelingen waarvan de uitvoering in de tijd is gespreid, 

zoals bijvoorbeeld: 

- de terbeschikkingstelling van een telecommunicatienetwerk; 

- de roerende of onroerende verhuur; 

- de leasing of financieringshuur; 

- het verlenen van het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen; 

- het engagement om een bepaalde werkzaamheid niet uit te oefenen; 

- het trainen en dresseren van paarden (Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest 

V.O.F. Dressuurstal Jespers, zaak C-233/05, van 01.06.2006, punten 36 en 37); 

- de onderhoudsvergoedingen in het kader van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, 

Maintain) gesloten tussen een publiekrechtelijk lichaam en een private partner met het 

oog op het realiseren van een bepaald; 

- de diensten verricht door een bedrijven- of dienstencentrum (parlementaire vraag nr. 

1091 van de heer Volksvertegenwoordiger Dirk Van Der Maelen van 17.01.2006); 

- de intellectuele diensten die aanleiding geven tot een periodieke staat van de honoraria: 

boekhouders, advocaten…  

108. Met betrekking tot de handelingen waarvoor afrekeningen worden gemaakt of betalingen 

worden verricht bij het verstrijken van bepaalde opeenvolgende perioden, is het moeilijk om te 

bepalen op welk tijdstip de dienst is verricht. De dienst wordt bijgevolg geacht te zijn verricht 

bij het verstrijken van de periode waarop de afrekening of de betaling betrekking heeft. 

Bijgevolg doet het belastbaar feit zich op dit ogenblik voor (artikel 22, § 2, eerste lid, van het 

Btw-Wetboek). 

109. Het uitreiken van een factuur (met als uiterste datum de vijftiende van de daaropvolgende 

maand) of de ontvangst van de, nog niet gefactureerde, betaling vóór dit moment, maken de 

btw opeisbaar over het gefactureerde of ontvangen bedrag (artikel 22bis, § 1, van het Btw-

Wetboek). 

 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/jurisprudence/eu-case-law/9a8b36a8-0d7a-4acb-8e63-3425fa39f9e8?highlight=c-233/05
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110. Voorbeeld 

Op 03.02.2018 verhuurt een Brusselse onderneming een mini graafmachine aan een Belgische 

aannemer van wegenwerken voor een duurtijd van één jaar, van 01.03.2018 tot 28.02.2019 

inbegrepen. 

Zoals de overeenkomst voorziet wordt de maandelijkse huur betaald op de vijfde van elke 

maand en dit vanaf de maand maart 2018 tot en met de maand februari 2019. Een regelmatige 

factuur werd steeds uitgereikt op de eerste van elke maand, de eerste keer op 01.03.2018. 

De dienst wordt geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elke periode waarop de afrekening 

of betaling betrekking heeft, zijnde de laatste dag van elke maand van de maand maart 2018 

tot en met februari 2019 en het belastbaar feit doet zich op dat ogenblik voor (artikel 22, § 2, 

eerste lid, van het Btw-Wetboek). Niettemin wordt de belasting opeisbaar op de datum van het 

uitreiken van de factuur, zijnde de eerste van elke maand vanaf 01.03.2018 tot en met 

01.02.2019 (artikel 22bis, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

4.3.1.2. De afnemer is een particulier (B2C) 

4.3.1.2.1. Verplichte facturatie (toepassing van de B2B-regels) 

111. De gevallen van verplichte facturatie worden opgesomd in artikel 1 van het koninklijk 

besluit nr. 1, voornoemd. Het betreft onder andere werk in onroerende staat, de 

werkzaamheden (het wassen uitgezonderd) met betrekking tot vervoermiddelen, de 

handelingen van verhuizing of meubelbewaring,… . 

112. De regels inzake opeisbaarheid zijn diegene die van toepassing zijn op belastingplichtige 

klanten (zie randnr. 89 en volgende). 

113. Voorbeeld 

Een in Brussel gevestigde verhuisfirma is belast met de verhuizing van een Belgische 

gepensioneerde van Brussel naar Nice (Frankrijk), waar laatstgenoemde voortaan 

gedomicilieerd zal zijn. 

Het vervoer wordt verricht op 10.03.2019. 

De prijs van de verhuizing wordt bij de voltooiing van de dienst contant betaald. 

De factuur wordt uitgereikt op 01.04.2019. 

Dit intracommunautair goederenvervoer vindt plaats in Brussel, zijnde de plaats van vertrek 

van het vervoer (artikel 21bis, § 2, 4°, van het Btw-Wetboek). In casu dient de datum van de 

verplichte factuur (artikel 1, 10°, van het koninklijk besluit nr. 1), uitgereikt binnen de wettelijke 

termijn (ten laatste op 15.04.2019), voor de bepaling van het tijdstip van opeisbaarheid van 

de belasting, zijnde 01.04.2019. Er wordt geen rekening gehouden met het tijdstip van de 

betaling aangezien deze de voltooiing van de dienst niet voorafgaat. 
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4.3.1.2.2. Vrijwillige facturatie (toepassing van de B2C-regels) 

114. Wanneer de afnemer een particulier is, zijnde een natuurlijke persoon die zijn aankoop 

bestemt voor zijn privégebruik, is de belastingplichtige die gewoonlijk diensten verricht voor 

dergelijke particuliere afnemers, niet verplicht een factuur uit te reiken. 

115. De uitreiking van een factuur die niet wettelijk verplicht is, vormt geen oorzaak van 

opeisbaarheid van de belasting. Het incasseringstelsel is van toepassing (artikel 22bis, § 3, van 

het Btw-Wetboek). 

116. Niettemin aanvaardt de administratie, uit praktische overweging, dat ingeval van 

vrijwillige facturatie en met betrekking tot de gefactureerde sommen die nog niet betaald zijn, 

de dienstverrichter rekening houdt met de datum van uitreiking van de factuur mits deze 

tolerantie systematisch wordt toegepast op alle vrijwillig uitgereikte facturen met betrekking 

tot onbetaalde sommen. 

Deze tolerantie geldt enkel in de relatie met een particulier. De btw wordt ofwel opeisbaar op 

de datum van ontvangst van de betaling, ofwel op de datum van uitreiking van de factuur die 

betrekking heeft op een bedrag dat nog niet werd betaald, al naargelang het feit dat het eerst 

voorvalt. 

Onder geen beding mag er rekening worden gehouden met een andere uiterste datum van 

opeisbaarheid die enkel geldt in de relatie met een belastingplichtige of een niet-

belastingplichtige rechtspersoon (andere dan een publiekrechtelijke instelling in de zin van 

artikel 6 van het Btw-Wetboek). 

117. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de teruggaaf van de btw die zodoende werd 

betaald alleen mogelijk is wanneer de schuldvordering van de prijs geheel of ten dele verloren 

is gegaan en wanneer dat verlies als zeker kan worden beschouwd (artikel 77, § 1, 7°, van het 

Btw-Wetboek). Dit is onder andere het geval wanneer de schuldeiser alle mogelijkheden inzake 

invordering heeft uitgeput. De inschrijving van een deel of de totaliteit van de schuld op een 

rekening 'voorzieningen voor dubieuze vorderingen' is op zich onvoldoende om de zekerheid 

van het verlies aan te tonen. 

118. Voorbeeld 

Een onderneming die gespecialiseerd is in het herstellen van toestellen voor de tuinbouw, 

verricht deze diensten gewoonlijk voor particulieren. Voor een bedrag van 110 euro verricht ze 

het onderhoud van een grasmaaier waarbij de maaier op 23.04.2019 aan huis wordt opgehaald 

en na het onderhoud op 28.04.2019 terug aan huis wordt bezorgd. De klant is een natuurlijke 

persoon die handelt voor zijn privédoeleinden. Op 23.04.2019 geeft de klant een biljet van 50 

euro. Op 07.05.2019 betaalt hij het saldo tot beloop van 60 euro. Een factuur met betrekking 

tot de volledige prijs wordt uitgereikt op 30.04.2019. 

De btw wordt, in principe, opeisbaar op 23.04.2019, over het bedrag van 50 euro (artikel 22bis, 

§ 3, van het Btw-Wetboek) en op 07.05.2019, over 60 euro, op het tijdstip van ontvangst van 

de betalingen van het voorschot en het saldo. 

De btw is bij wijze van tolerantie opeisbaar op 30.04.2019, op het tijdstip van uitreiking van de 

factuur, over het saldo van 60 euro, mits de dienstverrichter deze tolerantie toepast op alle 

facturen die hij vrijwillig uitreikt met betrekking tot onbetaalde sommen. 
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4.3.1.2.3. Geen facturatie (toepassing van de B2C-regels) 

119. Het incasseringstelsel blijft onveranderd voor de diensten die de belastingplichtige 

gewoonlijk verricht voor particulieren en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken. 

De btw wordt in dat geval opeisbaar over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de 

betaling of de subsidies als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Btw-Wetboek, worden 

ontvangen. 

120. Voorbeeld 

Een onderneming die gespecialiseerd is in het herstellen van toestellen voor de tuinbouw, 

verricht deze diensten gewoonlijk voor particulieren. Voor een bedrag van 110 euro verricht ze 

het onderhoud van een grasmaaier waarbij de maaier op 23.04.2019 aan huis wordt opgehaald 

en na het onderhoud op 28.04.2019 terug aan huis wordt bezorgd. De klant is een natuurlijke 

persoon die handelt voor zijn privédoeleinden. Op 23.04.2019 geeft de klant een biljet van 50 

euro. Op 07.05.2019 betaalt hij het saldo tot beloop van 60 euro. 

De btw wordt opeisbaar naarmate de incassering van de prijs, zijnde op 23.04.2019, over 50 

euro en op 07.05.2019 over het saldo van 60 euro (artikel 22bis, § 3, van het Btw-Wetboek). 

4.3.1.3. De afnemer is een publiekrechtelijk lichaam (B2G) 

121. Hoewel een belastingplichtige steeds verplicht is een factuur uit te reiken aan een 

publiekrechtelijk lichaam (uitgezonderd voor de handelingen die worden vrijgesteld ingevolge 

artikel 44 van het Btw-Wetboek), wordt de btw opeisbaar over het ontvangen bedrag op het 

ogenblik van de ontvangst van de betaling (zie artikel 22bis, § 4, van het Btw-Wetboek), met 

uitzondering van de gevallen die hierna onder randnummer 130 en volgende worden opgesomd. 

122. Zijn onderhevig aan deze specifieke regeling, de afnemers beoogd door artikel 6 van het 

Btw-Wetboek, meer bepaald de staat, de gemeenschappen en de gewesten van de Belgische 

staat, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen 

(bijvoorbeeld: Orde van geneesheren / advocaten / architecten of de universiteiten van Luik en 

Gent) beoogd door artikel 6 van het Btw-Wetboek, met inbegrip van de genoemde 

publiekrechtelijke lichamen die de hoedanigheid hebben van btw-belastingplichtige ingevolge 

de toepassing van artikel 6, tweede of derde lid, van voornoemd Wetboek. 

123. De publiekrechtelijke verenigingen die bij wijze van vereniging, en aldus niet bij wijze van 

stichting (bijvoorbeeld intercommunales) tot stand zijn gebracht en de buitenlandse 

publiekrechtelijke rechtspersonen worden daarentegen niet beoogd door voornoemd artikel. 

124. Voorheen werd de opeisbaarheid van de belasting in principe, ingevolge een 

administratieve regeling, verlegd naar het ogenblik van de aanvaarding van het gefactureerde 

bedrag door het publiekrechtelijk lichaam (aanvaarden van de kostenstaat). Voor de 

rechtspersonen van publiek recht, ongeacht of zij al dan niet belastingplichtig zijn, is de op 

01.01.2016 ingevoerde regeling vergelijkbaar met deze die van toepassing is op particulieren. 

Zo maakt de ontvangst van een gehele of gedeeltelijk betaling ingevolge een dienst de btw in 

principe opeisbaar over het ontvangen bedrag. Met als verschil dat voor diensten aan 
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publiekrechtelijke lichamen evenwel in principe steeds een factuur dient te worden uitgereikt 

(artikel 53, § 2, van het Btw-Wetboek). 

125. De uitreiking van de factuur heeft in dergelijke situatie echter geen invloed op de 

opeisbaarheid van de belasting, behalve wanneer de belasting is verschuldigd door de 

medecontractant in toepassing van de verlegging van de heffing voorzien in artikel 51, §§ 2 en 

4, van het Btw-Wetboek, waarvan sprake in onderstaande uitsluitingen. 

126. Indien het publiekrechtelijk lichaam, dat overeenkomstig artikel 6, tweede en derde lid, 

van het Btw-Wetboek belastingplichtig is, de belasting geheeld of gedeeltelijk in aftrek kan 

brengen, ontstaat haar recht op aftrek slechts op het ogenblik van de betaling. 

127. Bedoelde handelingen zouden door de dienstverrichter en door de afnemer in beginsel 

slechts mogen opgenomen worden in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode 

waarin de oorzaak van de opeisbaarheid zich voordoet, met name op het tijdstip van ontvangst 

van de betaling. 

Echter in haar advies CBN 2016/18 van 07.09.2016 heeft de Commissie voor boekhoudkundige 

normen volgende verduidelijking gebracht: 'Indien een btw-plichtige een goed heeft geleverd 

of een dienst heeft verricht aan een overheid wordt in principe btw geheven over deze prestatie. 

De overheid is er aldus toe gehouden om het gefactureerde bedrag, met inbegrip van de 

aangerekende btw, te betalen aan de prestatieverstrekker. Bijgevolg stemt de nominale waarde 

van de vordering op de overheid overeen met het bedrag van de geleverde prestatie met 

inbegrip van de btw die wordt geheven op deze prestatie. Overeenkomstig artikel 67, § 1 KB 

W.Venn. worden vorderingen in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. Bijgevolg 

moet de vordering worden opgenomen in de boekhouding van de prestatieverstrekker voor het 

bedrag inclusief btw. Het al dan niet opeisbaar zijn van de btw heeft aldus geen invloed op de 

waardering van de vordering. Zoals hiervoor vermeld is de door de prestatieverstrekker 

aangerekende btw slechts opeisbaar op het ogenblik en in de mate dat de overheid de prijs 

betaalt. Teneinde een onderscheid te maken tussen de opeisbare btw enerzijds en de nog niet 

opeisbare btw anderzijds, kan het volgens de Commissie nuttig zijn om de nog niet opeisbare 

btw op te nemen in een afzonderlijke sub rekening binnen de rekening 451 Te betalen BTW.' 

Om te vermijden dat de inschrijving in de periodieke btw-aangifte in tegenspraak zou zijn met 

voormeld advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen, beveelt de administratie 

aan om, in het geval waarin de betaling wordt verricht na het belastbaar feit en in de loop van 

een andere aangifteperiode dan deze met betrekking tot de facturatie, dat de handelingen 

worden opgenomen in: 

- rooster 47 van de aangifte met betrekking tot de datum waarop de factuur die het 

belastbare feit vaststelt wordt uitgereikt, zonder inschrijving van de verschuldigde btw in 

rooster 54; 

- de roosters 01 tot 03 van de aangifte met betrekking tot de periode waarin de oorzaak 

van opeisbaarheid zich voordoet (de ontvangst van de betaling) met inschrijving van de 

verschuldigde btw in rooster 54. Het bedrag dat voorheen in rooster 47 werd ingeschreven 

moet geannuleerd worden middels een inschrijving in rooster 49. 
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128. Voorbeeld 

Een Belgische onderneming verstrekt een langs elektronische weg verrichte dienst (downloaden 

van bestanden) ter waarde van 10.000 euro aan een openbaar lichaam dat de hoedanigheid 

heeft van gedeeltelijke belastingplichtige. De dienst zal volledig aangewend worden in het kader 

van de economische activiteit. Er wordt dus verondersteld dat de btw volledig aftrekbaar is in 

hoofde van het openbaar lichaam. De onderneming en het openbaar lichaam zijn gehouden tot 

het indienen van btw maandaangiften. 

De dienst vindt plaats op 23.10.2018. Op 04.11.2018 reikt de dienstverrichter een factuur uit 

die het belastbaar feit vaststelt. De gemeente betaalt op 13.04.2019. 

De btw is opeisbaar op 13.04.2019 over de som van 10.000 euro bij ontvangst van de betaling 

door het publiekrechtelijk lichaam (artikel 17, § 4, van het Btw-Wetboek). 

De dienst moet opgenomen worden in de btw-aangifte van: 

- november 2018 (aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur die het tijdstip 

van het belastbare feit vaststelt wordt uitgereikt) in rooster 47: 10.000 (belastbare 

basis); 

- april 2019 (aangifte met betrekking tot de periode waarin de oorzaak van opeisbaarheid 

zich voordoet, zijnde de ontvangst van de betaling): 

* in rooster 03: 10.000 (belastbare basis); 

* in rooster 49: 10.000 (annulering van het oorspronkelijk in rooster 47 in geschreven 

bedrag in de aangifte van november 2017); 

* in rooster 54: 2.100 (verschuldigde btw). 

Het openbaar lichaam neemt op, in haar btw-aangifte van: 

- november 2018 (aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur die het tijdstip 

van het belastbare feit vaststelt wordt uitgereikt), in rooster 83: 10.000 (belastbare basis) 

- april 2019, ten vroegste (aangifte met betrekking tot de periode waarin het recht op 

aftrek ontstaat) in rooster 59: 5.250 (aftrekbare btw). 

129. Tenzij de belasting verschuldigd is door de medecontractant in toepassing van de 

verlegging van de heffing voorzien in artikel 51, §§ 2 en 4, van het Btw-Wetboek, waarvan 

sprake in onderstaande uitsluitingen, heeft de uitreiking van een factuur in dat geval evenwel 

geen invloed op de opeisbaarheid van de belasting. 

130. Worden uitgesloten van de regel van de ontvangst van de betaling eigen aan de 

publiekrechtelijke lichamen en vallen bijgevolg onder de regels die van toepassing zijn in de 

relatie met een belastingplichtige (zie randnummers 90 en volgende): 

- de diensten die onderworpen zijn aan het stelsel van de verlegging van heffing beoogd 

door artikel 51, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek. 

De ontvanger van de betreffende dienst is een publiekrechtelijk lichaam, dat voor btw-

doeleinden is geïdentificeerd (of zou moeten zijn): 

* ofwel omdat het een btw-belastingplichtige is (bv. indiener periodieke btw-aangiften, 

of vrijgesteld ingevolge artikel 44 van het Btw-Wetboek, of vrijgesteld ingevolge artikel 

56bis, van het Btw-Wetboek) 
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* ofwel omdat het een niet-belastingplichtige rechtspersoon is die gehouden is zijn 

intracommunautaire verwervingen van goederen te belasten (omdat hij de drempel 

van 11.200 euro heeft overschreden in het huidige of het vorige kalenderjaar, omdat 

hij geopteerd heeft om alle intracommunautaire verwervingen de belasten). 

Wanneer de dienstverrichter niet in België is gevestigd (of wanneer hij in België over een 

vaste inrichting beschikt die niet tussenkomt bij het verrichten van de dienst), moet het 

publiekrechtelijk lichaam, ingevolge de verlegging van heffing, de btw afdragen op de 

dienst die in België plaatsvindt ingevolge de algemene regel van de plaats van vestiging 

van de ontvanger van de dienst (artikel 21, § 2, van het Btw-Wetboek) en dit, al 

naargelang het geval, ofwel middels een periodieke btw-aangifte, ofwel middels een 

bijzondere btw-aangifte. 

- de diensten die vallen onder het stelsel van de veralgemeende verlegging van heffing 

beoogd door artikel 51, § 2, eerste lid, 5°, van het Btw-Wetboek dat betrekking heeft op 

de btw die moet worden voldaan door de medecontractant, belastingplichtige gehouden 

tot het indienen van periodieke btw-aangiften, voor een handeling verricht door een 

belastingplichtige die niet gevestigd is in de lidstaat van de effectieve belastingheffing 

(geen vrijstelling), zijnde in België. Bijvoorbeeld, voor werk in onroerende staat verricht 

door een niet in België gevestigde belastingplichtige. Deze verlegging moet worden 

toegepast door publiekrechtelijke lichamen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd 

ingevolge bepaalde handelingen die aan de belasting zijn onderworpen voor dewelke zij 

periodieke aangiften, beoogd door artikel 53, § 1 eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek, 

moeten indienen, zelfs wanneer de ontvangen diensten enkel betrekking hebben op een 

domein dat volledig buiten de toepassingssfeer van de btw valt (zie beslissing nr. 

E.T.122.360 van 20.03.2012); 

- de diensten die vallen onder het stelsel van de verlegging van heffing beoogd door artikel 

51, § 4, van het Btw-Wetboek dat betrekking heeft op de btw die moet worden voldaan 

door de ontvanger, voor: 

* het werk in onroerende staat beoogd door artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit 

nr. 1, voornoemd, verricht door een belastingplichtige die in België gevestigd is. Deze 

verlegging moet worden toegepast door publiekrechtelijke lichamen die voor btw-

doeleinden zijn geïdentificeerd ingevolge bepaalde handelingen die aan de belasting 

zijn onderworpen voor dewelke zij periodieke aangiften, beoogd door artikel 53, § 1 

eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek, moeten indienen, zelfs wanneer de werken in 

onroerende staat enkel betrekking hebben op een domein dat volledig buiten de 

toepassingssfeer van de btw valt (zie beslissing nr. E.T.122.360 van 20.03.2012); 

* de overdracht van broeikasemissierechten beoogd door artikel 21ter, van het 

koninklijk besluit nr. 1, voornoemd, verricht door een in België gevestigde 

belastingplichtige. 

131. Voorbeeld 1: werk in onroerende staat 

Een gemeente die ingevolge het vellen van bomen in de gemeentelijke bossen hout verkoopt, 

is btw-belastingplichtig onder het normale stelsel en is gehouden tot de indiening van 

kwartaalaangiften. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/c1a9d09d-bbc1-4719-93ed-168fd6608b67?highlight=20/03/2012
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/c1a9d09d-bbc1-4719-93ed-168fd6608b67?highlight=20/03/2012
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/c1a9d09d-bbc1-4719-93ed-168fd6608b67?highlight=20/03/2012
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Er wordt opgemerkt dat het afwijkend stelsel beoogd door artikel 22bis, § 4, van het Btw-

Wetboek, niet van toepassing is op de diensten verricht door publiekrechtelijke lichamen maar 

enkel op de diensten die haar worden verstrekt. 

De gemeente doet een beroep op een in België gevestigde aannemer voor de uitvoering van 

een werk in onroerende staat bestaande uit de uitbreiding van een gebouw waarin de gemeente 

de diensten van burgerlijke stand heeft ondergebracht. 

Hoewel de werken worden uitgevoerd aan een gebouw dat volledig bestemd is voor de diensten 

die de gemeente als overheid verricht, is het afwijkend stelsel van artikel 22bis, § 4, van het 

Btw-Wetboek niet van toepassing aangezien de btw door de gemeente moet worden voldaan 

ingevolge de toepassing van artikel 51, § 4, van het Btw-Wetboek en artikel 20 van het 

koninklijk besluit nr. 1, voornoemd (beslissing nr. E.T.122.360 van 20.03.2012). Aangezien de 

gemeente de schuldenaar van de belasting is, speelt de tolerantie inzake de goedkeuring van 

de gevorderde bedragen zoals voorzien in de beslissing nr. E.T.124.433 van 17.04.2014 geen 

rol. Deze tolerantie is vervallen op 01.01.2016.  

De werken zijn beëindigd op 10.12.2018. De factuur wordt uitgereikt op 03.01.2019. De 

betaling vindt plaats op 15.04.2019. 

Zelfs indien rekening wordt gehouden met de tolerantie die voorziet dat de werken verricht zijn 

op het einde van de maand maart 2019 (zie randnummer 106), dient de opeisbare btw te 

worden opgenomen in de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het eerste 

kwartaal van 2019 aangezien er rekening wordt gehouden met de datum van het uitreiken van 

de factuur (artikel 22bis, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

132. Voorbeeld 2: Belgisch en buitenlands publiekrechtelijk lichaam 

Een onderneming, die enkel in België is gevestigd, verhuurt dekzeilen. Er wordt een 

huurovereenkomst gesloten met: 

a) een Belgische gemeente, niet-btw-belastingplichtig 

b) een Duitse gemeente, niet-btw-belastingplichtig en niet voor btw-doeleinden 

geïdentificeerd 

De dekzeilen worden verhuurd van 12.07.2018 tot en met 14.07.2018. 

De factuur, die betrekking heeft op de volledige prijs, wordt uitgereikt op 30.06.2018. 

De volledige prijs wordt betaald op 11.07.2018. 

De belasting is opeisbaar op: 

a) 11.07.2018, zijnde de datum van ontvangst van de betaling (artikel 22bis, § 4, van het 

Btw-Wetboek). De gemeente wordt beoogd door artikel 6 van het Btw-Wetboek. Indien, 

bijvoorbeeld, de betaling ontvangen werd op 24.09.2018, zou de belasting opeisbaar 

geworden zijn op die datum, hoewel dat tijdstip plaatsvindt na het belastbare feit dat 

plaatsvindt op het einde van de handeling, zijnde op 14.07.2018. 

b) 30.06.2018, zijnde op de datum van uitreiking van de factuur. Bij gebrek aan een 

belastingplichtige ontvanger of ermee gelijkgestelde (artikel 43 van de btw-richtlijn en 

artikel 21, § 1, van het Btw-Wetboek), betreft het geen intracommunautaire dienst. De 

Duitse gemeente wordt bovendien niet beoogd door artikel 6 van het Btw-Wetboek dat 

uitsluitend in België gevestigde openbare lichamen beoogt. De regel van ontvangst van 

de betaling, eigen aan publiekrechtelijke lichamen, is in casu niet van toepassing. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/c1a9d09d-bbc1-4719-93ed-168fd6608b67?highlight=20/03/2012
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/ea35f061-73e6-4fac-9c91-8a0417225dd7?highlight=124.433
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4.3.2. De intracommunautaire dienst 

4.3.2.1. De intracommunautaire dienst met verlegging van heffing 

133. Intracommunautaire diensten, waarvan de definitie is opgenomen in de bepalingen van 

artikel 22bis, van het Btw-Wetboek, betreffen diensten, andere dan die welke in de lidstaat 

waar deze belastbaar zijn van de belasting is vrijgesteld en waarvoor de belasting is 

verschuldigd door de ontvanger van de dienst krachtens de nationale bepaling die artikel 196 

van de richtlijn 2006/112/EG omzet in de lidstaat waar die diensten belastbaar zijn. Dit betekent 

dat: 

- de dienst plaatsvindt in een lidstaat van de gemeenschap vanwege het criterium  dat de 

ontvanger van de dienst er gevestigd is (artikel 44 van de richtlijn 2006/112/EG, artikel 

21, § 2, van het Btw-Wetboek). De diensten waarvan de plaats wordt bepaald aan de 

hand van een afwijkend criterium voorzien in de artikelen 21, § 3 of 21ter, van het Btw-

Wetboek, zijn evenwel uitgesloten. Het betreft: 

* een dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed 

* personenvervoerdiensten 

* het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, 

educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen 

* restaurant- en cateringdiensten 

* de verhuur op korte termijn van een vervoermiddel 

* de verkoop van een reis door een reisbureau aan een reiziger; 

- de belastingplichtige dienstverrichter niet in die lidstaat is gevestigd; 

- de ontvanger van de dienst een belastingplichtige is of een niet-belastingplichtige 

rechtspersoon die voor btw-doeleinden geïdentificeerd is. 

134. Wanneer het een uitgaande handeling betreft, zijn, overeenkomstig artikel 22bis, § 2, 

derde lid, van het Btw-Wetboek, de intracommunautaire diensten de diensten die worden belast 

(niet vrijgesteld) in een andere lidstaat van de gemeenschap bij toepassing van artikel 21, § 2, 

van het Btw-Wetboek. Het gaat om handelingen die worden opgenomen in rooster 44 van de 

periodieke aangifte (met betrekking tot de periode gedurende dewelke de btw opeisbaar is 

geworden) van de dienstverrichter. De buitenlandse btw is verschuldigd door de 

medecontractant. Bovendien moet de dienstverrichter de intracommunautaire diensten 

opnemen in zijn intracommunautaire listing (code S). 

135. Wanneer het een inkomende handeling betreft, zijn de intracommunautaire diensten 

degene die in België belast zijn krachtens artikel 21, § 2, van het Btw-Wetboek (geen vrijstelling 

en waarvoor de btw verschuldigd is door de ontvanger). Het gaat om handelingen die worden 

opgenomen in de roosters 87 of 88 van de periodieke aangifte, in functie van de plaats van 

vestiging van de dienstverrichter, of in rooster 75 van de bijzondere aangifte. De datum die in 

aanmerking moet worden genomen, wordt bepaald door artikel 22bis, § 2, van het Btw-

Wetboek. 
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In rooster 87 wordt in dat geval de belastbare basis opgenomen van de intracommunautaire 

diensten waarvan de plaats wordt bepaald overeenkomstig artikel 21, § 2, en die worden 

ontvangen van belastingplichtigen gevestigd in een derde land (buiten de gemeenschap). De 

verschuldigde belasting wordt opgenomen in rooster 56. Deze handelingen worden niet in een 

intracommunautaire listing opgenomen en kunnen bijgevolg niet worden vermeld in het 

uitwisselingssysteem VIES. Deze diensten worden voor de toepassing van artikel 22bis, § 2, 

van het Btw-Wetboek echter ook aangemerkt als 'intracommunautaire diensten'. 

In rooster 88 wordt de belastbare basis opgenomen van de intracommunautaire diensten, 

waarvan de plaats wordt bepaald overeenkomstig artikel 21, § 2, en die worden ontvangen van 

belastingplichtigen gevestigd in een lidstaat van de gemeenschap, andere dan België. De 

verschuldigde belasting wordt opgenomen in rooster 55. Deze diensten moeten worden 

opgenomen in de intracommunautaire listing van de dienstverrichter. 

4.3.2.2. Hoedanigheid van de afnemer 

136. De afnemer van een intracommunautaire dienst moet behoren tot een van volgende 

categorieën personen: 

- de belastingplichtigen die als zodanig handelen, zelfs indien ze niet gehouden zijn tot de 

indiening van periodieke aangiften, onder andere diegene die beoogd zijn door de 

vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (artikel 56bis van het Btw-Wetboek) of 

de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek) 

- de niet-belastingplichtige rechtspersonen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd 

- de niet-belastingplichtige rechtspersonen die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd 

maar het zouden moeten zijn (artikel 17, § 2, van de uitvoerings-verordening (EU) nr. 

282/2011 van 15.03.2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 

richtlijn 2006/112/EC betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde) 

- de personen die zowel handelingen verrichten die beoogd zijn door artikel 2 van het Btw-

Wetboek (binnen de werkingssfeer van de btw) als handelingen die niet door die bepaling 

beoogd zijn (buiten de werkingssfeer) 

- de personen beoogd door artikel 8 van het Btw-Wetboek (toevallige belastingplichtige 

ingevolge optie) of de personen beoogd door artikel 8bis van het Btw-Wetboek (verplichte 

belastingplicht ingevolge de toevallige levering van een nieuw vervoermiddel onder de 

voorwaarden van artikel 39bis van het Btw-Wetboek). 

137. Gelet op het onmogelijk toepassen van een verlegging van heffing (handelingen waarvan 

de plaats wordt bepaald overeenkomstig artikel 21bis van het Btw-Wetboek) sluit het begrip 

'intracommunautaire diensten' de handelingen uit verricht voor: 

- belastingplichtige natuurlijke personen die uitsluitend voor privédoeleinden handelen 

- belastingplichtige rechtspersonen die de diensten bestemmen voor de privédoeleinden 

van hun personeel 

- niet-belastingplichtige natuurlijke personen 

- niet-belastingplichtige rechtspersonen, die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd 

en er ook niet toe gehouden zijn. 
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4.3.2.3. Voltooiing van de dienst 

138. De btw blijft, zoals voorheen, opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is verricht (artikel 

22bis, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek). Wanneer de prijs of een deel ervan wordt 

ontvangen vóór dat tijdstip, wordt de belasting opeisbaar over het ontvangen bedrag, op het 

tijdstip waarop de betaling wordt ontvangen (artikel 22bis, § 2, tweede lid, van het Btw-

Wetboek). De uitreiking van een factuur is geen oorzaak van opeisbaarheid.  

139. Indien de factuur wordt uitgereikt uiterlijk 7 dagen vóór de betaling ervan of uiterlijk 7 

dagen vóór de voltooiing van de dienst aanvaardt de administratie, bij wijze van pragmatische 

tolerantie, dat de ontvanger niet verplicht is het document bedoeld in artikel 9 van het koninklijk 

besluit nr. 1, voormeld, op te stellen. 

De ontvanger van de dienst mag de btw (verschuldigd en aftrekbaar, in de mate van zijn recht 

op aftrek) slechts opnemen in de aangifte die betrekking heeft op de periode waarin, al 

naargelang het geval, de betaling of het belastbare feit heeft plaatsgevonden. 

De administratie aanvaardt bovendien dat, in hoofde van de dienstverrichter, de factuur die zou 

uitgereikt zijn uiterlijk 7 dagen vóór de betaling door de ontvanger of hoogstens 7 dagen voor 

de voltooiing van de dienst beschouwd wordt als een document dat beantwoordt aan de 

vereisten van het Wetboek en zijn besluiten. 

140. Indien het in de praktijk niet mogelijk is om de precieze datum van de oorzaak van 

opeisbaarheid (betaling) of het belastbare feit te bepalen, aanvaardt de administratie eveneens 

dat de factuur enkel de datum van haar uitreiking vermeldt en niet die van het belastbare feit. 

Er wordt opgemerkt dat de uitreiking van een factuur terwijl er zich geen oorzaak van 

opeisbaarheid heeft voorgedaan, de dienstverrichter niet vrijstelt van de uitreiking van een 

factuur die het plaatsvinden van het belastbare feit of de ontvangst van de voorafbetaling 

vaststelt. 

In ieder geval moet de dienstverrichter, ingevolge het beginsel van Europees recht inzake het 

uitwisselen van informatie, de handeling verplicht opnemen in de periodieke aangifte en de 

intracommunautaire opgave met betrekking tot de periode waarin de wettelijke oorzaak van 

opeisbaarheid heeft plaatsgevonden (het ontvangen van de betaling of het voltooien van de 

dienst). 

 

Voorbeelden 

In hoofde van de Belgische dienstverrichter 

141. Voorbeeld 1: ontvangst van een voorafbetaling van een belastingplichtige 

Een vervoerder die uitsluitend in België is gevestigd en maandelijkse aangiften indient, ontvangt 

van een belastingplichtige de opdracht koopwaar te vervoeren van Brussel naar München 

(Duitsland). 

De chronologie in 2019 is de volgende: 

- gedeeltelijke facturatie van 1.000 euro op 15 februari; 

- ontvangst van de betaling van die 1.000 euro op 28 februari; 
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https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/Pages/fisconet-compare.aspx?original=cf8c51ef-859b-4739-b23f-ad43e2c74f27#KB01_art09


www.fisconetplus.be 

43 

- vervoer op 10 maart; 

- facturatie van het saldo van 3.000 euro op 1 april; 

- ontvangst van de betaling van 3.000 euro op 28 april. 

De opdrachtgever is een uitsluitend in Duitsland gevestigde belastingplichtige. 

De vervoerder verricht een in Duitsland gelokaliseerde intracommunautaire dienst (algemene 

regel van de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd; artikel 44 van de richtlijn 

2006/112/EG; artikel 21, § 2 van het Btw-Wetboek). De dienst is er belastbaar en wordt er, in 

hoofde van de ontvanger van de dienst, bij veronderstelling effectief belast bij gebrek aan een 

vrijstelling in die lidstaat (artikel 196 Btw-richtlijn). 

De btw is opeisbaar op 28.02.2019 over een bedrag van 1.000 euro (ontvangst van de betaling) 

en op 10.03.2019 over het saldo van 3.000 euro (belastbare feit) (artikel 22bis, § 2, eerste en 

tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

De belastbare basis die overeenkomt met het voorschot (1.000 euro) wordt opgenomen in 

rooster 44 van de aangifte met betrekking tot de handelingen verricht in februari 2019. De 

maatstaf van heffing die overeenkomt met het saldo (3.000 euro) wordt opgenomen in rooster 

44 van de aangifte met betrekking tot de handelingen verricht in maart 2019. De handeling 

wordt opgenomen in de intracommunautaire opgaven met betrekking tot februari en maart. 

142. Voorbeeld 2: geen ontvangst van een voorafbetaling van een niet-belastingplichtige 

rechtspersoon 

Een uitsluitend in België gevestigde onderneming verhuurt dekzeilen. 

Er wordt een huurovereenkomst gesloten met een Franse gemeente, niet-belastingplichtig, 

maar voor btw-doeleinden geïdentificeerd in Frankrijk. 

De dekzeilen worden verhuurd van 12.07.2019 tot en met 14.07.2019. 

De factuur die betrekking heeft op de gehele prijs (500 euro) wordt uitgereikt op 30.06.2019. 

De gehele prijs wordt betaald op 24.09.2019. 

Het betreft een intracommunautaire dienst. Niettegenstaande de gemeente een niet-

belastingplichtige rechtspersoon is, wordt zij, omwille van haar btw-identificatie, aangemerkt 

als een belastingplichtige voor de plaatsbepaling van de dienst. In casu vindt de dienst plaats 

in Frankrijk (artikelen 43 en 44 van de Btw-richtlijn en artikel 21, §§ 1 en 2, van het Btw-

Wetboek). Aangezien de betaling werd ontvangen na de voltooiing van de dienst (op 

24.09.2019), wordt de belasting opeisbaar wanneer de dienst is verricht (voltooiing), zijnde op 

14.07.2019. 

De maatstaf van heffing van de dienst wordt opgenomen in rooster 44 van de aangifte met 

betrekking tot de handelingen verricht in juli. De handeling wordt opgenomen in de 

intracommunautaire opgave met betrekking tot dezelfde periode. 
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In hoofde van de Belgische ontvanger van de dienst 

143. Voorbeeld 1: geen ontvangst van een voorafbetaling van een belastingplichtige indiener. 

Een belastingplichtige die uitsluitend in Duitsland gevestigd is, verleent voor een bedrag van 

100.000 euro een licentie op een octrooi aan een in België gevestigde belastingplichtige die 

gehouden is tot de indiening van maandelijkse aangiften en volledig recht op aftrek heeft. 

De dienstverrichter heeft al zijn contractuele verplichtingen nageleefd op 20.05.2019. De 

ontvanger heeft op 30.06.2019 een betaling van 100.000 euro verricht ingevolge de uitreiking 

van een factuur op 15.06.2019. In hoofde van de ontvanger, wordt de dienst als een 

bedrijfsmiddel aangemerkt. 

De dienst beantwoordt aan de definitie van een intracommunautaire dienst (artikel 22bis, § 2, 

tweede lid, van het Btw-Wetboek): 

- hij wordt verricht voor een in België gevestigde belastingplichtige, die als zodanig handelt, 

in de zin van artikel 21, § 1, van het Btw-Wetboek 

- hij vindt plaats in België ingevolge de algemene regel van de plaats waar de ontvanger 

van de dienst is gevestigd (artikel 21, § 2, van het Btw-Wetboek) 

- hij wordt verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige. 

De schuldenaar van de belasting is de belastingplichtige ontvanger (artikel 51, § 2, eerste lid, 

1°, van het Btw-Wetboek). De btw is opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is verricht, 

zijnde 20.05.2019. Het tijdstip van betaling heeft geen invloed aangezien deze plaatsvindt 

nadat de dienst is verricht. In tegenstelling tot intracommunautaire leveringen, wordt voor 

intracommunautaire diensten geen rekening gehouden met de datum van uitreiking van de 

factuur bij de bepaling van het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting. 

De ontvanger vermeldt in zijn aangifte met betrekking tot de handelingen van mei 2019, de 

volgende handelingen: 

- rooster 83: 100.000 (bedrijfsmiddel); 

- rooster 88: 100.000 (maatstaf van heffing van een intracommunautaire dienst ontvangen 

van een in de gemeenschap gevestigde dienstverrichter); 

- rooster 55: 21.000 (verschuldigde btw op de ontvangen intracommunautaire dienst); 

- rooster 59: 21.000 (aftrekbare btw). 

144. Voorbeeld 2: ontvangst van een voorafbetaling van een belastingplichtige niet-indiener 

Een krantenuitgever uit Parijs factureert reclamediensten aan een in België gevestigde 

belastingplichtige wiens handelingen vrijgesteld zijn op grond van artikel 44 van het Btw-

Wetboek (zonder recht op aftrek). Hij is niet voor btw-doeleinden geïdentificeerd. 

De chronologie van de feiten is als volgt: 

- de bestelling wordt geplaatst op 08.08.2018 

- de gehele betaling wordt ontvangen op 18.08.2018 

- de uitgave van de krant vindt plaats op 01.10.2018 

- de factuur wordt uitgereikt op 10.10.2018. 
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De uitgever verricht een intracommunautaire dienst. De ontvanger/adverteerder is, krachtens 

artikel 51, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek, de schuldenaar van de btw. De belasting 

wordt opeisbaar op het tijdstip van ontvangst van de betaling, vermits dit tijdstip voorafgaat 

aan de uitgave van de krant (artikel 22bis, § 2, tweede lid, Btw-Wetboek). 

Alvorens de reclamedienst te ontvangen, dient de niet-geïdentificeerde belastingplichtige zich 

voor btw-doeleinden te laten identificeren (artikel 53bis, § 2, eerste lid, Btw-Wetboek). 

Vermits de betaling wordt ontvangen op 18.08.2018, dient de belastingplichtige de handeling 

aan te geven in de bijzondere aangifte 629, bedoeld in artikel 53ter, eerste lid, 1°, van het Btw-

Wetboek, van het derde kwartaal van 2018 (maatstaf van heffing: rooster 75, verschuldigde 

btw: rooster 80) en de verschuldigde btw te betalen, uiterlijk bij het verstrijken van de 

aangiftetermijn van de bijzondere aangifte, zijnde 20.10.2018. Bij gebrek aan een factuur bij 

het verstrijken van de uitreikingstermijn, dient de ontvanger van de dienst zelf een intern 

document op te maken als bewijsstuk voor de btw (artikel 9, van voornoemd koninklijk besluit 

nr. 1). 

145. Voorbeeld 3: ontvangst van een voorafbetaling door een belastingplichtige indiener. De 

dienstverrichter is gevestigd in een derde land 

Een belastingplichtige, uitsluitend gevestigd in Zwitserland, verricht voor een bedrag van 5.000 

euro juridische adviesdiensten voor een belastingplichtige, gevestigd in België en gehouden tot 

het indienen van maandaangiften. De afnemer van de dienst heeft een volledig recht op aftrek. 

De dienstverrichter heeft alle contractuele verplichtingen vervuld op 05.09.2018. Zijn klant 

heeft een betaling verricht van een voorschot van 1.500 euro, op 13.05.2018 en heeft een 

factuur ontvangen ingevolge die betaling op 04.06.2018. De klant heeft het saldo betaald op 

10.10.2017 ingevolge een factuur uitgereikt op 05.10.2018. 

De dienst beantwoordt aan de definitie van een intracommunautaire dienst (artikel 22bis, § 2, 

tweede lid, van het Btw-Wetboek): 

- hij wordt verricht voor een in België gevestigde belastingplichtige, die als zodanig handelt, 

in de zin van artikel 21, § 1, van het Btw-Wetboek 

- hij vindt plaats in België ingevolge de algemene regel van de plaats waar de ontvanger 

van de dienst is gevestigd (artikel 21, § 2, van het Btw-Wetboek) 

- hij wordt verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige. 

De schuldenaar is de belastingplichtige afnemer (artikel 51, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-

Wetboek). 

De btw is opeisbaar op het tijdstip waarop het voorschot wordt betaald (13.05.2018) tot beloop 

van het ontvangen bedrag (1.500 euro) omdat het bedrag wordt gestort voor het tijdstip 

waarop de dienst wordt verricht, alsook bij voltooiing van de dienst (05.09.2018) tot beloop 

van het saldo (3.500 euro). 

De betaling van het saldo is zonder belang omdat de betaling gebeurt na voltooiing van de 

dienst. In tegenstelling tot wat het geval is bij de intracommunautaire leveringen, is het 

uitreiken van de factuur geen oorzaak van opeisbaarheid bij een intracommunautaire dienst. 

De ontvanger vermeldt in zijn aangifte met betrekking tot de handelingen van mei 2018, de 

volgende handelingen: 

- rooster 82: 1.500; 
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- rooster 87: 1.500 (maatstaf van heffing van het voorschot met betrekking tot een dienst 

verricht door een dienstverrichter gevestigd buiten de EU); 

- rooster 56: 315 (verschuldigde btw op het voorschot); 

- rooster 59: 315 (aftrekbare btw). 

De ontvanger vermeldt in zijn aangifte met betrekking tot de handelingen van september 2018, 

de volgende handelingen: 

- rooster 82: 3.500; 

- rooster 87: 3.500 (maatstaf van heffing over het saldo met betrekking tot een dienst 

verricht door een dienstverrichter gevestigd buiten de EU); 

- rooster 56: 735 (verschuldigde btw op het saldo); 

- rooster 59: 735 (aftrekbare btw). 

4.3.2.4. Doorlopende diensten gedurende een periode langer dan één 

kalenderjaar 

146. Het betreft intracommunautaire diensten die worden verricht gedurende een periode 

langer dan één jaar en die geen aanleiding geven tot afrekeningen of betalingen in die periode 

zoals, bijvoorbeeld, naargelang de feitelijke omstandigheden, de verhuur van containers aan 

een maritiem vervoerder, diensten van advocaten, het verlenen van octrooien of 

auteursrechten, … (zie schriftelijke parlementaire vraag nr. 500 van de heer Xavier de Donnea 

van 29.05.2009). 

De diensten waarvoor de belasting ingevolge artikel 51, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek 

door de ontvanger is verschuldigd, en die doorlopend worden verricht gedurende een periode 

langer dan één jaar en die geen aanleiding geven tot afrekeningen of betalingen in die periode, 

worden geacht bij de afloop van elk kalenderjaar te zijn verricht zolang de dienstverrichting 

doorloopt. 

Bijgevolg vinden het belastbare feit en de oorzaak van opeisbaarheid plaats op dat tijdstip 

(artikel 22, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

147. Deze opeisbaarheidsregel, die uniform is in de gemeenschap, en van toepassing is op 

dergelijke diensten die onderworpen zijn aan de verlegging van heffing, is belangrijk opdat de 

informatie die opgenomen is in de  door de dienstverrichters in te dienen intracommunautaire 

listings, kan worden gebruikt in het kader van gekruiste controles met de informatie die 

opgenomen is in de aangiften die ingediend worden door de ontvanger van diezelfde diensten. 

Rekening houdend met de ingestelde limiet, vindt de oorzaak van opeisbaarheid in alle lidstaten 

minstens één keer per jaar plaats. 

148. Zoals dat geldt voor iedere intracommunautaire dienst, wordt de btw opeisbaar op het 

tijdstip waarop de dienst is verricht (artikel 22bis, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 

Wanneer, vóór dat tijdstip, de prijs geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen, wordt de belasting 

evenwel opeisbaar over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de betaling wordt 

ontvangen (artikel 22bis, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 
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149. Voorbeeld 

Een onderneming uit Doornik, belastingplichtige-indiener, neemt contact op met een Frans 

advocatenkantoor (zonder vaste inrichting in België) met het oog op het sluiten van een 

juridisch abonnement voor de afhandeling van juridische zaken. De prijs bedraagt 7.000 euro. 

De overeenkomst voorziet een volledige betaling ten laatste op 31.03.2019. De dienst van het 

Frans advocatenkantoor vangt aan op 01.12.2017, loopt door in 2018 en eindigt op 30.04.2019. 

De ontvangst van de volledige betaling vindt plaats op 31.03.2019. Een factuur wordt telkens 

binnen de wettelijke termijn uitgereikt. 

Ingevolge de verlegging van heffing is de Belgische onderneming de schuldenaar van de 

Belgische btw (artikel 51, § 2, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek). 

Op 31.12.2017 vindt de dienst nog niet doorlopend plaats voor een periode langer dan één jaar. 

Bijgevolg wordt de dienst, op dat tijdstip, niet beoogd door betreffende bepaling. Het is 

bijgevolg slechts op 31.12.2018 dat de dienst wordt aangemerkt als zijnde op die datum 

verricht. Op 31.12.2018 is de btw opeisbaar over een bedrag van 5.353 euro (7.000 x 13/17) 

(artikel 22, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

Bij de ontvangst van de betaling op 31.03.2019 is de btw opeisbaar over het saldo van 1.647 

euro (artikel 22bis, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek). 

4.3.3. Bijzonderheden verbonden aan bepaalde beroepen of functies 

4.3.3.1. Architecten, landmeters, ingenieurs 

150. Aangezien architecten in de regel hun diensten verstrekken aan niet-belastingplichtigen, 

aanvaardt de administratie dat de btw slechts opeisbaar wordt naarmate de incassering van de 

honoraria. Deze regel geldt zowel voor de diensten verstrekt aan als zodanig handelende 

belastingplichtigen als voor de diensten verstrekt aan niet-belastingplichtige rechtspersonen of 

aan natuurlijke personen die voor privédoeleinden handelen. 

De uitreiking van de gewoonlijke ereloonnota heeft nooit een invloed uitgeoefend op het tijdstip 

van opeisbaarheid inzake btw (aanschrijving nr. 50 van 02.04.1971). 

151. De administratie heeft het stelsel beoogd door de aanschrijving nr. 50 van 02.04.1971 

opnieuw onderzocht en heeft beslist dat voornoemd stelsel slechts nog mag worden toegepast 

door architecten, landmeters en ingenieurs die onderworpen zijn aan de boekhoud-

verplichtingen voorzien in artikel 320 van het WIB 92 (beslissing nr. E.T.63.401 van 

03.05.1990). Het betreft natuurlijke personen of natuurlijke personen die samenwerken onder 

de vorm van een burgerlijke vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. 

152. Een burgerlijke vennootschap die de vorm aanneemt van een bvba of een coöperatieve 

vennootschap moet evenwel de wettelijke regels inzake opeisbaarheid toepassen. 

4.3.3.2. Gerechtsdeurwaarders 

153. In het algemeen wordt de dienst verricht door een gerechtsdeurwaarder betaald door een 

andere persoon dan de medecontractant inzake btw. 
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Rekening houdend met het specifiek kader in dewelke een gerechtsdeurwaarder zijn functie 

uitoefent evenals de praktische moeilijkheden, is de btw bijgevolg, bij wijze van tolerantie, in 

principe slechts opeisbaar bij de ontvangst van de betaling, ten belope van het ontvangen 

bedrag, ongeacht het tijdstip van uitreiking van een factuur, van het belastbare feit en van de 

persoon die de betaling verricht (zie beslissing nr. E.T.122.121 van 08.03.2012). 

4.3.3.3. Notarissen 

154. a) Prestaties die resulteren in het verlijden van een akte 

De diensten die een notaris verstrekt naar aanleiding van het verlijden van een notariële akte 

zijn ten vroegste voltooid bij het verlijden van die akte. Het is op dat tijdstip dat het belastbare 

feit plaatsvindt en dat de btw, in principe, opeisbaar wordt, zonder rekening te houden met de 

provisies. Het louter storten door een klant van een dergelijke provisie wordt niet aangemerkt 

als het ontvangen van een betaling (incassering). 

155. b) Prestaties die niet resulteren in het verlijden van een akte 

De gebruikelijke regels inzake opeisbaarheid, in B2B, B2C en B2G, met betrekking tot de 

artikelen 22 en 22bis, van het Btw-Wetboek zijn van toepassing (zie beslissing nr. E.T.121.923 

van 03.04.2012). 

4.3.3.4. Advocaten 

156. De bijzondere regels inzake opeisbaarheid uiteengezet in de circulaire AAFisc. nr. 47/2013 

van 20.11.2013 en in de beslissing nr. E.T.126.564 van 18.07.2014 blijven van toepassing. 

4.3.3.5. Bestuurders-rechtspersonen en zaakvoerders-rechtspersonen 

157. Het belastbare feit van een mandaat als bestuurder, die in de regel aanleiding geeft tot 

opeenvolgende afrekeningen of betalingen, vindt plaats bij het verstrijken van elke periode 

waarop een afrekening of betaling betrekking heeft. De btw is in ieder geval opeisbaar 

overeenkomstig de gewone regels vervat in de artikelen 22 en 22bis van het Btw-Wetboek en 

die worden uiteengezet onder de randnummers 90 tot en met 110, hiervóór, en onder de 

randnummers 121 tot en met 132, hiervóór, indien de ontvanger een publiekrechtelijk lichaam 

is. 

158. De administratie gaat ervan uit dat inzake btw het tijdstip van opeisbaarheid van 

tantièmes, de datum is waarop de jaarlijkse algemene vergadering de beslissing tot uitkering 

van tantièmes neemt, ongeacht de datum waarop het boekjaar wordt afgesloten, en ongeacht 

de datum waarop de factuur wordt uitgereikt of waarop de tantièmes worden betaald (beslissing 

nr. E.T.127.850 van 30.03.2016). 

 

 

 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/65ff8614-d759-49ad-ad27-6d672a4e72bf?highlight=122.121
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/5d4b8a6c-1d62-47b7-9f25-d18b6787da09?highlight=121.923
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/5d4b8a6c-1d62-47b7-9f25-d18b6787da09?highlight=121.923
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4.3.3.6. Esthetische chirurgie 

159. De btw geheven van de louter esthetische ingrepen verstrekt aan natuurlijke personen 

die, in de meeste gevallen, zuiver voor privédoeleinden handelen, wordt opeisbaar naarmate 

de incassering van de prijs, dus, in het algemeen, op het bedrag van het ontvangen voorschot 

voor dergelijke ingrepen. 

160. Mits naleving van onderstaande voorwaarden is het evenwel toegestaan dat de btw 

begrepen in het geïncasseerd bedrag slechts opeisbaar wordt op het tijdstip waarop de 

gemachtigde derde de definitieve factuur (of het ermee gelijkgesteld document) met betrekking 

tot de verstrekte handelingen opmaakt. De uiterste datum voor de opeisbaarheid is dan het 

verstrijken van de tweede maand volgend op de datum van voltooiing van de handelingen. 

Deze bijzondere regel is van toepassing indien voldaan is aan de drie onderstaande 

voorwaarden: 

- de gemachtigde derde (bijvoorbeeld een ziekenhuis) int een voorschot, gebaseerd op een 

raming van de kost van de te realiseren esthetische ingreep; 

- de identiteit van één of meerdere dienstverrichters is nog onbekend op het tijdstip van 

de incassering van het voorschot en/of hun aandeel in de geïncasseerde bedragen is nog 

niet bepaald; 

- en de gemachtigde derde bewaart tijdelijk de totaliteit van het geïncasseerd voorschot en 

dit ten minste tot het ogenblik van de opmaak van de definitieve factuur met betrekking 

tot de verstrekte handelingen (beslissing nr. E.T.127.740 van 22.03.2016 en beslissing 

nr. E.T.127.740/2 van 31.05.2016). 

4.4. Invoer 

161. Vooreerst wordt opgemerkt dat inzake invoer het begrip medecontractant zonder 

voorwerp is. De bestemmeling van de ingevoerde goederen, die schuldenaar is van de btw bij 

invoer, kan iedere persoon zijn, ongeacht of men belastingplichtige is of niet. 

162. Onder invoer van goederen moet worden verstaan het louter materieel feit van het 

binnenbrengen in de gemeenschap van een goed (artikel 23, § 1, van het Btw-Wetboek). 

163. Indien een goed in België wordt binnengebracht, vindt de invoer plaats in België (artikel 

23, §§ 2 en 3, van het Btw-Wetboek). 

164. Zowel voor niet-communautaire als voor communautaire goederen behelst dat algemeen 

principe evenwel een aantal uitzonderingen ingesteld bij artikel 23, §§ 4 en 5, van het Btw-

Wetboek. Die afwijkende regels hebben betrekking op goederen die, vanaf het moment dat ze 

in de gemeenschap zijn gebracht, zijn geplaatst onder één van de opschortende regelingen 

inzake rechten bij invoer of btw bedoeld in die bepaling. In dat geval vindt de invoer plaats op 

het tijdstip waarop het goed aan die regelingen wordt onttrokken, bijvoorbeeld het douane-

entrepot in België. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58?highlight=127.740
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/9acd2304-94b4-4302-aceb-ee4b6f5800bf?highlight=127.740
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/value-added-tax/administrative-directives-and-comments/judgments/9acd2304-94b4-4302-aceb-ee4b6f5800bf?highlight=127.740
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165. In principe vindt het belastbare feit plaats en wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip 

waarop de invoer van goederen wordt verricht in België, zijnde het tijdstip waarop het goed in 

België binnenkomt (artikel 24, § 1 en 23, § 3, van het Btw-Wetboek). 

166. Om het tijdstip van de opeisbaarheid van de rechten bij invoer en van de btw in de praktijk 

steeds te laten samenvallen, bepaalt artikel 24, § 2, van het Btw-Wetboek dat het tijdstip van 

de opeisbaarheid van de btw evenwel pas plaatsvindt: 

- op het tijdstip van het ontstaan van de douaneschuld, indien de ingevoerde goederen aan 

rechten bij invoer onderworpen zijn 

- op het tijdstip bepaald overeenkomstig de vigerende bepalingen met betrekking tot het 

vaststellen van het tijdstip van het ontstaan van de douaneschuld indien de ingevoerde 

goederen om een of andere reden niet aan rechten bij invoer onderworpen zijn (bv. de 

goederen waarop een nulrecht toepasselijk is of goederen afkomstig uit derdelands 

gebieden beoogd door artikel 1, § 4, tweede lid, van het Btw-Wetboek, die deel uitmaken 

van het douanegebied maar uitgesloten zijn van het btw-gebied, zoals de Canarische 

eilanden). 

167. Een douaneschuld bij invoer ontstaat ingevolge het plaatsen van niet-communautaire 

goederen die onderworpen zijn aan invoerrechten onder één van volgende douaneregelingen: 

a) het in het vrije verkeer brengen 

b) de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten (artikel 77 

van de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 

09.10.2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie). 

168. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt aanvaard. 

169. Het niet in acht nemen van één van de voorwaarden bepaald door de douanewetgeving 

met betrekking tot het binnenbrengen van niet-communautaire goederen in het douanegebied 

van de Unie, het onttrekken aan het douane-toezicht of het verkeer, transformatie, opslag, 

tijdelijke opslag, tijdelijke invoer van die goederen in dat gebied, geeft o.a. ook aanleiding tot 

het ontstaan van een douaneschuld. 

In het bijzonder, in het geval van het onttrekken aan het douane-toezicht van aan rechten bij 

invoer onderworpen goederen, ontstaat de douaneschuld op het tijdstip van die onttrekking 

(artikel 79 van voornoemde Verordening). 

170. Voorbeeld 

Goederen die onderworpen zijn aan invoerrechten worden in de gemeenschap binnengebracht 

op 15.03.2019 via de haven van Antwerpen waar ze onmiddellijk onder de regeling douane-

entrepot worden geplaatst. Op 25.05.2019 worden de goederen uit die regeling onttrokken om 

in België in het vrije verkeer te worden gebracht. Op die datum wordt de aangifte tot het in het 

vrije verkeer brengen door de douane aanvaard. De btw wordt op dat tijdstip opeisbaar (artikel 

24, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek). 
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5. Overzicht 

171. De wettelijke regels voor de bepaling van het tijdstip van opeisbaarheid van de belasting 

worden hierna samengevat. 

 

A. Levering van goederen 

A.1. Andere dan intracommunautaire leveringen 

A.1.1. Ten behoeve van een belastingplichtige verwerver of een niet-belastingplichtige 

rechtspersoon andere dan een publiekrechtelijk lichaam (artikel 6 van het Btw-

Wetboek) die steeds een factuur moet ontvangen: 

❖ Tijdstip van het uitreiken van de factuur, ongeacht of deze wordt uitgereikt 

vóór of na het belastbare feit en uiterlijk de vijftiende dag van de maand 

volgend op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, vóór het belastbare feit, indien die niet 

wordt voorafgegaan door een factuur (ongewijzigd) 

A.1.2. Ten behoeve van een particulier: 

- die een factuur moet ontvangen (zie A.1.1.) 

- die geen factuur moet ontvangen (vrijwillige facturatie of afwezigheid factuur): 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, zonder verwijzing naar het belastbare 

feit (tijdstip van ontvangst ervoor, gelijktijdig of erna) (ongewijzigd) 

A.1.3. Voor een publiekrechtelijk lichaam (artikel 6 van het Btw-Wetboek) 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, zonder verwijzing naar het belastbare 

feit (tijdstip van ontvangst ervoor, gelijktijdig of erna) (behalve ingeval van 

verlegging van de heffing en onroerende leveringen) 

A.2. De intracommunautaire levering van goederen 

❖ Tijdstip van het uitreiken van de factuur die de levering vaststelt, met 

betrekking tot de gehele prijs, en uiterlijk de vijftiende dag van de maand 

volgend op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden (ongewijzigd) 

B. Intracommunautaire verwerving van goederen 

❖ Zie punt A.2.: de intracommunautaire levering van goederen 

C. Diensten 

C.1. Andere dan intracommunautaire diensten 

C.1.1. Ten behoeve van een belastingplichtige ontvanger of een niet-belastingplichtige 

rechtspersoon andere dan een publiekrechtelijk lichaam (artikel 6 van het Btw-

Wetboek) die steeds een factuur moet ontvangen: 

❖ Tijdstip van het uitreiken van de factuur, ongeacht of deze wordt uitgereikt 

vóór of na het belastbare feit en uiterlijk de vijftiende dag van de maand 

volgend op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, vóór het belastbare feit, indien die niet 

wordt voorafgegaan door een factuur (ongewijzigd) 
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C.1.2. Ten behoeve van een particulier: 

- die een factuur moet ontvangen (zie C.1.1.) 

- die geen factuur moet ontvangen (vrijwillige facturatie of afwezigheid factuur): 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, zonder verwijzing naar het belastbare 

feit (ongewijzigd) 

C.1.3. Voor een publiekrechtelijk lichaam (artikel 6 van het Btw-Wetboek): 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, zonder verwijzing naar het belastbare 

feit (behalve ingeval van verlegging van de heffing) 

C.2. Intracommunautaire diensten 

❖ Tijdstip van het belastbare feit (ongewijzigd) 

❖ Tijdstip van ontvangst van de betaling, vóór het belastbare feit (ongewijzigd) 

D. Invoer 

❖ Tijdstip van ontstaan douaneschuld of tijdstip bepaald overeenkomstig de 

vigerende bepalingen met betrekking tot het vaststellen van het tijdstip van 

het ontstaan van de douaneschuld indien de ingevoerde goederen om een of 

andere reden niet aan rechten bij invoer onderworpen zijn, na het belastbare 

feit. 

6. Inwerkingtreding 

172. De nieuwe bepalingen inzake opeisbaarheid van de belasting zijn van toepassing met 

ingang van 01.01.2016. 

173. Volgende beslissingen zijn, bij gebrek aan verdere bestaansreden, vanaf 01.01.2016 

opgeheven: beslissingen nr. E.T.123.563 van 19.12.2012, nr. E.T.124.705 van 22.11.2013, 

nr. E.T.126.003 van 07.10.2014, nr. E.T.127.191 van 25.11.2014 en nr. E.T.128.109 van 

17.04.2015 met betrekking tot de overgangsregelingen (toleranties), evenals de beslissing nr. 

E.T.124.433 van 17.04.2014 met betrekking tot de tolerantie inzake de goedkeuring van de 

factuur in een B2G-situatie. Hetzelfde geldt voor elke administratieve commentaar (circulaires, 

beslissingen, antwoorden op parlementaire vragen, e.d.) die in strijd is met de bepalingen 

opgenomen in deze circulaire. 
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