Belgium | Deloitte Tax | 23 January 2017

VAT alert
Belgium

Kwartaalvoorschotten voor btwbelastingplichtigen afgeschaft vanaf
1 april 2017
In België dienen btw-belastingplichtigen hun btw-aangifte in
op maand- of kwartaalbasis. Een btw-kwartaalaangifte is
mogelijk indien de jaarlijkse omzet de drempel van 2,5 miljoen
euro niet overschrijdt. Belastingplichtigen die hun btw-aangifte
op kwartaalbasis indienen, zijn gehouden tegen de 20ste van
de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot
te betalen. Dit voorschot bedraagt telkens een derde van het
te betalen saldo zoals blijkt uit de btw-aangifte van het
voorgaande kwartaal.
Teneinde de voorfinanciering van btw te verminderen alsook
de administratieve lasten bij btw-belastingplichtigen en de
btw-administratie te verlichten, heeft de Belgische Minister
van Financiën beslist om het voorschotregime af te schaffen
met ingang van 1 april 2017. Bijgevolg dienen geen btwkwartaalvoorschotten meer betaald te worden vanaf het
tweede kwartaal van 2017.
Belastingplichtigen die maandelijks hun btw-aangifte indienen,
zijn jaarlijks gehouden tegen 24 december een voorschot te
betalen op de verschuldigde btw met betrekking tot de
handelingen van de laatste maand van het jaar (gelijk aan de
netto te betalen btw over de handelingen verricht van 1 tot en
met 20 december of aan de te betalen btw-positie resulterend
uit de november btw-aangifte). Samen met de afschaffing van
de kwartaalvoorschotten, wordt de regeling van het
decembervoorschot uitgebreid naar belastingplichtigen die

btw-kwartaalaangiften indienen. Hun voorschot zal gebaseerd
zijn op de verschuldigde btw met betrekking tot de
handelingen verricht tijdens het laatste kwartaal van het jaar.

Contact
Indien u verdere vragen zou hebben met betrekking tot
bovenstaand item kunt u steeds contact opnemen met uw
vertrouwde tax consultant in onze Deloitte kantoren, of met
volgende personen:
• Guy Decoene, gdecoene@deloitte.com, +32 9 393 74 02
• Johan Van der Paal, jvanderpaal@deloitte.com, +32 2 600 66 39
• Ivan Massin, imassin@deloitte.com, +32 2 600 66 52

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
bedeloittetax@deloitte.com, + 32 2 600 60 00
Bezoek ook onze website: http://www.deloitte.com/be/tax
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