
Informatie op 
4 mei 2020

Uitstel voor het indienen van de aangiften
Periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven

Aangifte over Termijn verlengd tot

Februari 2020 6 april 2020

Maart 2020 7 mei 2020

1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

April 2020 5 juni 2020

Opgelet: 

 • Indien u een teruggave van het btw-tegoed vraagt voor de aangifte van maart 2020, moet u de 
aangifte uiterlijk op 3 mei 2020 indienen.

 • Voor de btw-aangifte van april 2020 moeten starters en indieners met een vergunning maandelijkse 
teruggave de btw-aangifte uiterlijk 24 mei indienen indien zij de teruggave vragen van een btw-
tegoed. Voor maandaangevers zonder vergunning maandelijkse teruggave is er geen versnelde 
teruggave meer mogelijk.

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020

 • Bij stopzetting activiteit: binnen de 4 maand na stopzetting activiteit

Procedure

 • Automatische toekenning

Link naar sites
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen-btw-
bedrijfsvoorheffing-uitstel

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelen-btw-verduidelijking-teruggave-
aangifte-maart-2020
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Versnelde btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 
2020 die ingediend worden tot en met 03/04/2020
Alle indieners van btw-maandaangiften zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde 
teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 
31 maart 2020).

 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten wordt de 
indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.

 • Opgelet! Hierbij wordt dus afgeweken van voormelde steunmaatregel die voorziet dat de aangifte 
voor de maand februari 2020 kan ingediend worden tot en met 6 april 2020. 

 • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.

 • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.

 • Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte indienen om 
deze optie te wijzigen.

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

 • Minimumbedrag 245 EUR.

 • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.

 • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.

 • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (ten gevolge van een derdenbeslag of een 
overdracht van schuldvordering).

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling 
dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.
Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een 
andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van 
februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te 
dienen tot en met 6 april 2020.

Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/bijkomende-steunmaatregelen-coronacrisis-btw-teruggaven-
maandaangiften

Betalingsuitstel van 2 maanden zonder toepassing van 
nalatigheidsintresten of boeten

Betaling over Termijn verlengd tot

Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020

Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

Bijzondere aangifte 629 (*) – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

Maandaangifte - april 2020 20 juli 2020
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Procedure

 • Automatische toekenning

Link naar sites
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-aangifte-629-wijziging-van-betalingstermijn

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen-btw-
bedrijfsvoorheffing-uitstel

Afbetalingsplan
Naast voormeld automatisch betalingsuitstel, kan een afbetalingsplan, alsook een vrijstelling van 
nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten (wegens niet-betaling) worden toegestaan.

Procedure

 • Aanvraag indienen via een specifiek daartoe voorzien formulier (e-mail of brief) op ogenblik van 
ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum, en 
dit uiterlijk tegen 30/06/2020

 • Aantonen dat de betaalmoeilijkheden voortvloeien uit de verspreiding van het coronavirus

 • Periodieke aangiften moeten tijdig ingediend worden 

 • Het afbetalingsplan moet gerespecteerd worden

Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-
covid-19
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(*) noot
Wat is een bijzondere btw-aangifte 629? 

Via een bijzondere btw-aangifte kunt u de btw betalen die verschuldigd is op intracommunautaire 
verwervingen en op bepaalde ontvangen dienstprestaties.

De aangifte bevat onder meer volgende gegevens: 

 • Identificatiegegevens van de aangever. 

 • Tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft. 

 • Belastbare handelingen waarvoor de aangever btw moet voldoen (intracommunautaire 
verwervingen, intracommunautaire diensten met verlegging van heffing, …). 

 • Ontvangen creditnota’s en negatieve verbeteringen. 

 • Verschuldigde belasting en positieve of negatieve herzieningen van de belasting. 

 • Uiteindelijke verschuldigde of terugvorderbare btw-bedrag. 

 • Aanvraag om terugbetaling van het eventueel terugvorderbare btw-bedrag. 

 • Datum en handtekening van de aanvrager. 

Wie moet een bijzondere btw-aangifte indienen? 

De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichten die geen klassieke 
periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:

 • Vrijgestelde kleine ondernemingen. 

 • Belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling. 

 •  Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het btw-wetboek 
zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben. 

 • Niet-belastingplichtige rechtspersonen. 
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