PERSMEDEDELING
Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010
De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de
richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 en de richtlijn 2008/117/EG van de
Raad van 16 december 2008 belangrijke wijzigingen invoeren van de toepasselijke
regeling inzake btw, in het bijzonder wat betreft de plaats van de diensten, de betaling van
de belasting door de afnemer van de dienst en de uitwisseling van gegevens tussen de
verschillende lidstaten.
Met het oog op de omzetting van deze twee richtlijnen, bereidt de administratie een
ontwerp tot wijziging van de btw-regelgeving voor. In afwachting van dit ontwerp worden
de aan te brengen wijzigingen van de verplichtingen die aan de belastingplichtigen
worden opgelegd en die in werking zullen treden op 1 januari 2010, nu reeds medegedeeld
door middel van bijgaand document.
Anderzijds zal de richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 die de nieuwe
voorschriften inzake de aanvraag tot teruggaaf van de btw in een andere lidstaat door de in
België gevestigde belastingplichtigen vaststelt, het voorwerp uitmaken van een latere
mededeling.

1

WIJZIGING VAN DE DECLARATIEVE BTW-VERPLICHTINGEN MET
INGANG VAN 1 JANUARI 2010
De administratie zal, met uitwerking op 1 januari 2010, overgaan tot de volgende
aanpassingen voor wat betreft de :
1. BTW-IDENTIFICATIE
De identificatie inzake btw zal geschieden door middel van een nummer dat ambtshalve
de letters BE bevat, behalve voor de toevallige belastingplichtigen beoogd in de artikelen
8 en 8bis van het Wetboek en de belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten
die vrijgesteld zijn ingevolge artikel 44 van het Wetboek en die hen geen enkel recht op
aftrek verlenen. Een identificatienummer met de letters BE zal evenwel toegekend worden
aan deze laatste categorie in geval van optie om hun intracommunautaire verwervingen
van goederen aan de belasting te onderwerpen, in geval van overschrijding van de
drempel met betrekking tot deze verwervingen of indien ze schuldenaar zijn van de
belasting ingevolge de algemene verlegging van de heffing.
Het feit dat het identificatienummer ambtshalve de letters BE bevat, wijzigt geenszins de
principes met betrekking tot de van toepassing zijnde drempel- en optieregeling inzake
intracommunautaire verwervingen van goederen.
2. PERIODIEKE BTW-AANGIFTE
Algemeen
 Het geautomatiseerde aangifteformulier uitgewerkt door software ontwikkelaars zal
door de administratie niet meer worden aanvaard. Enkel de langs elektronische weg
verzonden aangiften (of, in geval van vrijstelling van deze wijze van indiening, de
door de administratie verstrekte papieren formulieren verzonden naar het scanningscentrum) zullen nog worden toegestaan.
 De belastingplichtigen gehouden tot het indienen van kwartaalaangiften die
vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen verrichten voor een jaarlijks
bedrag van meer dan 400.000 EUR, zullen ertoe gehouden zijn maandelijkse btwaangiften in te dienen vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin deze
drempel werd overschreden. De referentieperiode voor dit bedrag van 400.000 EUR
vangt pas aan op 01/01/2010.
Aangifteformulier: roosters en inhoud
A. Algemene inlichtingen
Een nieuw aan te kruisen vakje zal worden toegevoegd teneinde in het geval van een
“nihil” jaarlijkse lijst van afnemers-belastingplichtigen de belastingplichtigen toe te laten
de administratie hiervan in kennis te stellen (zie verder onder punt 4).
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B. Uitgaande handelingen
[00] : behalve de huidige beoogde handelingen zal dit rooster ook de door artikel 44 van
het Wetboek vrijgestelde handelingen verricht door gemengde of gedeeltelijke
belastingplichtigen moeten bevatten. Deze maatregel wordt genomen in het kader
van de strijd tegen de fraude, van de risicoanalyse en van datamining. De beoogde
handelingen zullen in principe worden vermeld in rooster 00 van de maand- of
kwartaalaangifte met betrekking tot de periode waarin ze worden verricht. De
administratie zal evenwel geen kritiek uiten indien de belastingplichtige ten minste
éénmaal per kalenderjaar deze handelingen opneemt in rooster 00. Het spreekt
vanzelf dat in dit geval de handelingen met betrekking tot het volledige jaar zullen
moeten worden opgenomen in rooster 00 van de aangifte van de maand december of
van het vierde kwartaal.
[44] : nieuw rooster voor de maatstaf van heffing van de verrichte diensten aan een
belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat waar deze belastingplichtige
schuldenaar is van de belasting en voor zover deze dienstverrichtingen niet vrijgesteld zijn van de belasting in deze lidstaat = handelingen op te nemen in de
intracommunautaire opgave van de aangever (momenteel opgenomen in rooster
47).
[48] : behalve de huidige beoogde verbeteringen zal dit rooster ook de eventuele negatieve
verbeteringen van de in rooster 44 vermelde handelingen moeten bevatten (momenteel opgenomen in rooster 49).
C. Inkomende handelingen
Handelingen die plaatsvinden overeenkomstig de algemene regel van de plaats
van vestiging van de afnemer en waarvoor de aangever schuldenaar is van de
Belgische btw.
[88] : nieuw rooster voor de maatstaf van heffing van de diensten ontvangen van een in
een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige, die plaatsvinden in België
overeenkomstig de algemene regel van de plaats van vestiging van de
afnemer, en waarvoor de aangever schuldenaar is van de belasting in België
ingevolge de algemene verlegging van de heffing = handelingen op te nemen in de
intracommunautaire opgave van de buitenlandse dienstverrichter (momenteel
opgenomen in rooster 87).
[55] : behalve de huidige beoogde belasting zal dit rooster ook de verschuldigde btw over
de handelingen opgenomen in rooster 88 moeten bevatten (momenteel opgenomen
in rooster 56).
[84] : behalve de huidige beoogde verbeteringen zal dit rooster ook de eventuele negatieve
verbeteringen van de in rooster 88 vermelde handelingen moeten bevatten
(momenteel opgenomen in rooster 85).
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Opmerking : Indien de dienstverrichter gevestigd is buiten de EU en de handeling vindt plaats
overeenkomstig de algemene regel van de plaats van vestiging van de
afnemer, zal de maatstaf van heffing moeten worden opgenomen in rooster 87
en de verschuldigde belasting in rooster 56 (zoals momenteel).

3. OPGAVE VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELINGEN
 De intracommunautaire leveringen van goederen en de intracommunautaire
diensten met betrekking tot eenzelfde periode zullen in dezelfde opgave worden
opgenomen.
 De intracommunautaire opgave van de leverancier of dienstverrichter zal de
volgende handelingen bevatten :
- de vrijgestelde leveringen van goederen (zoals momenteel), maar met
vermelding van een nieuwe code " L " ;
- de leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de
verzending of van het vervoer van de goederen, in geval van driehoeksverkeer en
onder de code "T" (zoals momenteel) ;
- de diensten verricht voor een belastingplichtige van een andere lidstaat
waar deze belastingplichtige schuldenaar is van de belasting en voor zover
deze diensten niet vrijgesteld zijn van de belasting in die lidstaat, onder de
code " S " (nieuw).
 Belastingplichtigen gehouden tot indiening van maandaangiften zullen maandelijks een intracommunautaire opgave indienen, ongeacht het bedrag van de
intracommunautaire handelingen (leveringen van goederen en/of diensten) die ze
verricht hebben.
 De andere belastingplichtigen zullen elk kwartaal een opgave van hun intracommunautaire handelingen indienen, voor zover het totaalbedrag per kwartaal van
hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 100.000 EUR niet
overschreden heeft in de loop van elk van de vorige vier kwartalen.
Landbouwondernemers op wie de in artikel 57 van het Wetboek bepaalde regeling
van toepassing is, blijven echter jaarlijkse intracommunautaire opgaven indienen.
 Gezien de korte termijn waarin de inhoud van de opgave moet toegezonden
worden aan de andere lidstaten, zal de huidige tolerantie van de administratie wat
betreft de datum van indiening niet kunnen behouden worden en de uiterste datum
van indiening van de opgave zal vastgelegd worden op de 20ste dag die volgt op de
periode waarop deze betrekking heeft.
 De intracommunautaire opgave moet verplicht worden ingediend langs
elektronische weg (in geval van vrijstelling, indiening op papier bij het
scanningscentrum). Het geautomatiseerde formulier uitgewerkt door software
ontwikkelaars zal door de administratie niet meer worden aanvaard.
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4. JAARLIJKSE LIJST VAN DE AFNEMERS-BELASTINGPLICHTIGEN
 Handelingen vrijgesteld ingevolge artikel 44 van het Wetboek en verricht door
gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen (op te nemen in rooster 00) worden
niet beoogd door de jaarlijkse lijst.
 De indieners van periodieke aangiften die in de loop van het door de lijst beoogde
jaar geen handelingen verricht hebben die in deze lijst moeten worden opgenomen,
moeten geen "nihil"-listing meer indienen, maar dienen de administratie hiervan in
kennis te stellen door middel van het aankruisen van een nieuw vakje in hun
periodieke aangifte van, naargelang het geval, de maand december of het vierde
kwartaal.
Bij wijze van tolerantie zullen evenwel de in de periodieke aangiften van de eerste
drie maanden of van het eerste kwartaal van het volgende jaar aangekruiste vakjes
door de administratie in aanmerking worden genomen.
De belastingplichtigen die hun activiteit stopzetten zullen in geval van een “nihil”listing de administratie hiervan moeten inlichten door het aankruisen van het vakje
in de laatste in te dienen periodieke aangifte.
De leden van een btw-eenheid zullen zelf dit vakje nooit kunnen gebruiken om de
administratie in kennis te stellen van een “nihil”-listing. Zij zullen het btwcontrolekantoor waaronder ze ressorteren hiervan op schriftelijke wijze moeten in
kennis stellen zonder dat hiervoor een specifiek formulier moet worden gebruikt.
Er zal in ieder geval geen rekening worden gehouden met een aangekruist vakje in
de periodieke aangifte van een btw-eenheid.
 De jaarlijkse lijst moet verplicht worden ingediend langs elektronische weg (in
geval van vrijstelling, indiening op papier bij het scanningscentrum). Het
geautomatiseerde formulier uitgewerkt door software ontwikkelaars zal door de
administratie niet meer worden aanvaard.
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