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Vanaf 01/01/2016 worden de opeisbaarheidsregels inzake BTW grondig gewijzigd: voor de
maandaangevers vanaf de aangifte over januari 2016 en voor de kwartaalaangevers vanaf de aangifte
over het 1e kwartaal van 2016.

Tijdstip van opeisbaarheid
Om het juiste tijdstip van opeisbaarheid te bepalen is niet alleen de hoedanigheid van de contractant
belangrijk (‘Business’, ‘Client’ of ‘Government’) maar tevens of er al dan niet facturatieplicht is. In een
B2B‐context is de factuur(datum) het belangrijkste aanknopingspunt voor de BTW‐opeisbaarheid. Dit
zal het geval zijn wanneer een voorschotfactuur wordt uitgereikt, maar ook wanneer de factuur na de
levering of de dienstprestatie wordt uitgereikt. Daarnaast is er een totaal nieuwe maatregel voor aan
de overheid gefactureerde prestaties (zgn. B2G‐transacties). Hier geldt het incassseringssysteem
waardoor de BTW pas opeisbaar wordt op het moment dat de overheidsinstelling effectief betaalt. Het
probleem van voorfinanciering van de BTW in geval van laattijdige betaling door de overheidsinstelling
wordt zo opgelost. Voor handelingen met particulieren (B2C‐transacties) is het incasseringssysteem
eveneens van toepassing in het geval er geen facturatieplicht is opgelegd.

Voor een BTW-plichtige gemeente is de BTW pas aftrekbaar op het moment dat zij de factuur betaalt
aan haar leverancier (B2G/G2G). Als een BTW-plichtige gemeente (G2G) of AGB (B2G) factureert aan
een ‘G’ is de BTW pas verschuldigd als de ‘G’-klant de factuur betaalt.

Wanneer wordt een instelling als ‘overheid’ (‘G’) beschouwd?
Onder overheid vallen de instellingen die werden opgericht bij wet, koninklijk of ministerieel besluit,
decreet of verordening (oprichting bij wijze van ‘stichting’) met als doel bepaalde collectieve behoeften
van algemeen belang te bevredigen. Zo worden politiezones, hulpverleningszones, stichtingen wel als
overheid aanzien, daar waar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeente- en
provinciebedrijven, extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm, … niet als
overheid worden aanzien. Een overheid blijft bovendien een ‘G’ ook al zou ze het statuut van
gedeeltelijk en/of gemengd BTW-plichtige hebben.

Indien u meer wil weten over deze materie, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A contactpersoon
of op info@qaq.be.

We hope this is an “Answer to your Questions“.

Het Q&A-team.


