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Nieuwe	regels	opeisbaarheid	btw	vanaf	01/01/2016 

De huidige regels inzake opeisbaarheid van btw, die in 2013 zijn ingevoerd en die dus bepalend zijn voor het 
ogenblik waarop de ondernemers hun uitgaande handelingen moeten opnemen in de btw-aangifte, stuitten op 
veel kritiek. 
De regering heeft gehoor gegeven aan deze kritiek en heeft vanaf  01/01/2016 een nieuwe regeling 
uitgewerkt die veel gelijkenis vertoont met de situatie van vóór 2013. Daarbij wordt de factuurdatum 
(opnieuw) doorslaggevend. Inzake factureringsplicht zijn er geen wijzigingen. 
Eén van de verplichte vermeldingen is o.a. de datum van het belastbaar feit (tijdstip levering van goederen of 
tijdstip waarop de dienst is verricht) of datum ontvangst van de prijs (of een deel ervan) voor zover deze 
verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur. Ook het tijdstip van de uitreiking van de factuur wijzigt 
niet: uiterlijk de 15de dag van de volgende maand na het belastbaar feit of ontvangst van de prijs.  
Voor een goed begrip maken we onderscheid tussen 3 soorten handelingen:  
- B2B-handelingen: handelingen tussen btw-belastingplichtigen 
- B2C-handelingen: handelingen tussen btw-belastingplichtigen en particulieren (tenzij 

factureringsplicht: bepaalde vervoermiddelen, onroerende werken e.d.) 
- B2G-handelingen: handelingen tussen btw-belastingplichtigen en publiekrechtelijke lichamen 

(federale staat, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten, steden en openbare 
instellingen) 

1. B2B-handelingen 
Hier wordt verder onderscheid gemaakt tussen lokale handelingen, intracommunautaire leveringen en 
intracommunautaire diensten. 

Lokale leveringen of lokale dienstverrichtingen 
De btw wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt, ongeacht of de uitreiking van de 
factuur plaatsvindt vóór of na het tijdstip waarop de levering wordt verricht of waarop de dienst wordt 
verricht. 
De btw wordt evenwel opeisbaar op de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbare 
feit zich heeft voorgedaan indien geen factuur werd uitgereikt voor deze datum.  
Wanneer de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vóór het tijdstip waarop de levering van de goederen of 
de dienst is verricht, wordt de belasting opeisbaar over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de 
betaling wordt ontvangen. Enkele voorbeelden zullen dit verduidelijken. 
 
Een btw-belastingplichtige gevestigd te Brugge levert goederen aan een btw-belastingplichtige klant in 
Roeselare waarbij de goederen door de leverancier aan de klant worden bezorgd op 18 maart 2016. 
a)  Datum uitreiking factuur 31 maart 2016: 

De btw wordt opeisbaar voor de maand maart 2016. De factuur moet opgenomen worden in de btw-
aangifte van de maand maart 2016 (1ste kwartaal 2016). 

b) Datum uitreiking factuur 10 april 2016: 
De btw wordt opeisbaar voor de maand april 2016. De factuur wordt opgenomen in de maand april 
2016 (2de kwartaal 2016). 

c) Datum uitreiking factuur 2 juli 2016: 
 De btw wordt opeisbaar cfr. b. Factuur is “laattijdig” uitgereikt. 
d) Voorschot ontvangen op 15 maart 2016 t.b.v. 50% en uitreiking factuur voor het volledig bedrag op 

10 april 2016: 
De btw m.b.t. het voorschot wordt opeisbaar voor de maand maart 2016 (1ste kwartaal 2016). De btw 
m.b.t. het saldo wordt opeisbaar voor de maand april 2016 (2de kwartaal 2016). 
 

Conclusie:  
Wanneer een voorschot ontvangen wordt is het aangeraden hiervoor een factuur uit te reiken uiterlijk op het 
einde van de maand waarin het voorschot wordt ontvangen. Tevens is het aangeraden om uiterlijk een 
factuur op te maken op het einde van de maand van het belastbaar feit, zeker met het oog op de aansluiting 
met de directe belastingen. Een levering van goederen of een verrichting van een dienst verricht tijdens de 
maand december 2016 mag weliswaar gefactureerd worden tegen uiterlijk 15 januari 2017, maar moet fiscaal 
toegewezen worden aan het kalenderjaar 2016 (tenzij vrije beroepers). 
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Intracommunautaire leveringen 
De belasting wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt, maar uiterlijk de 15de dag 
van de maand volgend op het belastbaar feit, indien geen factuur werd uitgereikt voor deze datum. 

Intracommunautaire diensten 
Hier is de factuur geen oorzaak van opeisbaarheid. De btw wordt opeisbaar op het ogenblik waarop de dienst 
wordt verricht (ongeacht wanneer de factuur wordt uitgereikt). Wanneer de prijs of een deel ervan wordt 
ontvangen vóór het tijdstip waarop de dienst wordt verricht, wordt de belasting opeisbaar over het ontvangen 
bedrag op het tijdstip waarop de betaling wordt ontvangen. 

2. B2C-handelingen 
Hier zijn geen wijzigingen. Indien geen factuur moet worden uitgereikt, moet de verkoop worden 
gerapporteerd en wordt de btw opeisbaar in de maand (of het kwartaal) waarin de klant betaalt (dit mag 
uiteraard ook vroeger). 

3. B2G-handelingen 
Hier is een uitzondering voorzien ingegeven door het feit dat de “overheid”  een “slechte” betaler is. 
De verkoop moet pas worden gerapporteerd en de btw wordt pas opeisbaar in de maand (of het kwartaal) 
waarin de “overheid” betaalt. Pas op: dit geldt niet wanneer de handelingen onderworpen zijn aan de 
verlegging van heffing want dan is er geen sprake van “voorfinanciering”.  
In het eerste geval (wanneer effectief btw wordt aangerekend) kan dit wel “ernstige” moeilijkheden geven 
inzake de aansluiting inzake directe belastingen.  
 
Voorbeeld: een aannemer reikt een factuur uit (met btw) in de loop van september 2016 aan de gemeente. De 
gemeente betaalt deze factuur pas in de loop van de maand maart 2017. De factuur mag worden opgenomen 
(en de btw voldaan) in de aangifte van de maand maart 2017 (1ste kwartaal 2017) maar inzake directe 
belastingen moet de omzet wel toegerekend worden aan het kalenderjaar 2016.  
 
De	bijzondere	liquidatiereserve 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een artikel gewijd aan de gewone liquidatiereserve die vanaf 
aanslagjaar 2015 kan aangelegd worden. Het regime van de liquidatiereserve laat kmo’s toe om de winst van 
het boekjaar te bestemmen als liquidatiereserve en hierover op dat moment al 10% liquidatieheffing te 
betalen. Bij een latere liquidatie is dan geen belasting meer verschuldigd. Wordt deze reserve evenwel 
vroeger uitgekeerd, maar ten vroegste vanaf het zesde jaar na het boekjaar waarin ze werd aangelegd, dan is 
een bijkomende heffing van 5% verschuldigd. Volgens de oorspronkelijke regeling van de liquidatiereserve 
kan dit maar voor winsten die voortkomen uit het boekjaar 2014 - aanslagjaar 2015.  
 
De programmawet van 10 augustus 2015 heeft in een uitbreiding voorzien van het regime van de 
liquidatiereserve naar de winst na belasting van de boekjaren 2012 en 2013 door middel van een “bijzondere 
liquidatiereserve”. Daardoor kon/kan de winst na belasting van de aanslagjaren 2013 en 2014 alsnog aan een 
bijzondere liquidatiereserve toegevoegd worden 
Van belang daarbij is dat de kmo-voorwaarde moet voldaan zijn voor de betrokken boekjaren 2012 en 2013 
en niet op het ogenblik van het aanleggen van de bijzondere liquidatiereserve.  
De betaling van de 10% bijzondere liquidatieheffing moest ten laatste op 30 november 2015 (er werd een 
uitstel toegestaan tot 15 december 2015) gebeuren voor zover die betrekking had op de winst van het 
boekjaar dat verbonden is met aanslagjaar 2013 en ten laatste op 30 november 2016 voor de bijzondere 
liquidatiereserve die betrekking heeft op de winst van het boekjaar dat verbonden is met aanslagjaar 2014.  
De wachtperiode voor een uitkering uit de liquidatiereserve tegen verlaagde roerende voorheffing begint te 
lopen vanaf het einde van het boekjaar waarin de bijzondere liquidatiereserve werd aangelegd.  
Het gelijktijdig aanleggen van een bijzondere liquidatiereserve en de ‘gewone’ liquidatiereserve is 
toegelaten. 
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De	nieuwe	Vlaamse	woonbonus 

Na de aanpassing van de woonbonus voor leningscontracten afgesloten met ingang van 1 januari 2015 gaat 
Vlaanderen de woonbonus opnieuw aanpassen voor contracten afgesloten met ingang van 1 januari 2016, zo 
blijkt uit het ontwerp van het nieuw Programmadecreet. Nieuw daarbij is dat om te kunnen genieten van de 
nieuwe Vlaamse woonbonus (door het ontwerpdecreet ‘de geïntegreerde woonbonus’ genoemd) het niet 
langer zal moeten gaan om de ‘enige woning’ van de belastingplichtige. Het toepassingsgebied van de 
woonbonus wordt daardoor verruimd tot elke eigen woning, ongeacht of  het de eerste, de tweede of 
meerdere woning betreft. Het eigen karakter van de woning wordt daarbij enkel nog beoordeeld op de datum 
van de leningsuitgaven en niet langer op 31 december van het kredietjaar. Als gevolg daarvan verdwijnen de 
Vlaamse fiscale voordelen voor het langetermijnsparen en de gewone intresten voor leningen afgesloten 
vanaf 1 januari 2016. 
 
De nieuwe Vlaamse woonbonus zal worden toegekend voor dezelfde grensbedragen (€ 1.520 + € 760 + € 80) 
en tegen hetzelfde percentage belastingvermindering van 40% als de woonbonus voor leningen afgesloten in 
2015.  
Het basisbedrag van € 1.520 per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk wordt toegekend voor de eigen 
woning. Betreft het bovendien de enige woning van de belastingplichtige op 31 december van het kredietjaar 
dan wordt het basisbedrag verhoogd met € 760 gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken vanaf het 
belastbaar tijdperk waarin de hypothecaire lening werd aangegaan. Heeft de belastingplichtige minstens 3 
kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op het kredietjaar dan wordt het bedrag bijkomend 
verhoogd met € 80. De voormelde bedragen worden niet geïndexeerd. 
 
Aanpassing	artikel	15	Wetboek	van	Vennootschappen 

Het vennootschapsrecht creëert een nieuw soort vennootschappen , namelijk de ‘micro-vennootschappen’.  
Er bestaan dus voortaan volgens het Wetboek van Vennootschappen 3 soorten vennootschappen : Grote, 
kleine en micro-vennootschappen. 
De criteria om te bepalen of een vennootschap klein is, worden opgetrokken.  Klein zijn de vennootschappen 
die op balansdatum van het laatst afgelopen boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : 
Jaargemiddelde personeelsbestand van 50 voltijdse equivalenten, jaaromzet van € 9.000.000 en een 
balanstotaal van € 4.500.000.  Er bestaat een vermoeden dat de vennootschap klein is tot wanneer meer dan 
één van deze criteria overschreden worden en dit gedurende twee achtereenvolgende boekjaren.   
Starters dienen deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw te schatten, om te bepalen of ze al 
dan niet groot zijn en voor de jaarrekening het verkort schema kunnen gebruiken.  
Indien een boekjaar een duur van minder of meer dan een jaar heeft, met een maximum van 24 maanden min 
één dag, dienen de cijfers proportioneel omgerekend te worden en vergeleken met de criteria. 
Wanneer de opbrengsten van de vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet als 
omzet gedefinieerd worden, dan moet onder omzet het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met 
uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten verstaan worden. 
 
Als een vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11 
W.Venn., worden de criteria berekend op geconsolideerde basis.  Indien er geen geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld wordt volgens artikel 117 §1 W.Venn., worden de criteria verhoogd met 20% en 
worden omzetten en balanstotalen gewoon met elkaar opgeteld.   Worden de criteria overschreden, dan geldt 
dit enkel voor de moedervennootschap. De dochters blijven hun eigen leven leiden en kunnen klein blijven 
zelfs al wordt de moeder een grote vennootschap.   
We merken echter op dat op fiscaal vlak de dochters niet als een kleine vennootschap aanzien zullen worden. 
 
Nieuw is eveneens artikel 15/1 W.Venn., dat een subcategorie ‘microvennootschappen’ ingevoerd heeft.  Het 
betreft hier kleine vennootschappen die geen dochter- of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één 
van volgende criteria overschrijden : personeelsbestand 10, jaaromzet € 700.000 en balanstotaal € 350.000.   
 


