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De gewijzigde btw-regels inzake facturatie vanaf 01/01/2013.
Europa beoogt een verdere harmonisering tussen de verschillende lidstaten wat betreft het opstellen van
een factuur en elektronische facturatie, daarom dienen enkele wijzigingen doorgevoerd te worden in onze
nationale wetgeving omtrent de facturatie. De voornaamste wijzigingen inzake de Belgische regels
zijn hieronder opgesomd en gaan in op 01/01/2013.

•

Wijzigingen inzake tijdstip van verschuldigdheid en aftrekbaarheid van btw

* In de huidige regeling (t.e.m. 31/12/2012) is de btw verschuldigd of aftrekbaar op het eerste van
volgende momenten :
1. ofwel de datum waarop de levering van een goed of de dienstverrichting plaatsvindt
2. ofwel de datum waarop de factuur wordt opgemaakt
3. ofwel de datum van (voorafgaandelijke) betaling
In de praktijk wordt meestal het tweede toegepast. Zoals hieronder zal blijken wordt het helaas juist
de factuurdatum die inzake btw vanaf 2013 wordt geschrapt als moment van verschuldigdheid of
aftrekbaarheid van btw.

* In de nieuwe regeling (vanaf 1/1/2013) is de btw verschuldigd of aftrekbaar op :
- ofwel de datum waarop de levering van een goed of de dienstverrichting plaatsvindt
- ofwel de datum van (voorafgaandelijke) betaling

Voor toepassing van de nieuwe regels is tijdstip 2 (factuurdatum) alvast zonder enig belang inzake
verschuldigdheid of aftrekbaarheid van btw. Er moet gekeken worden naar tijdstip 1 en 3.
Vermits tijdstip 1 het eerste komt, is de verkoper dan reeds de btw verschuldigd en kan de koper
de btw ook reeds op tijdstip 1 aftrekken. In deze situaties wijzigt de betaling achteraf op tijdstip 3
hieraan niets meer (het is het eerste van tijdstippen 1 of 3 dat doorslaggevend is).

* Voor doorlopende leveringen of diensten met opeenvolgende afrekeningen, is de btw aftrekbaar op
het einde van elke afgerekende periode totdat de levering wordt beëindigd.

* Facturen die uitgereikt worden vooraleer de levering of dienstverrichting plaatsvindt, mogen dus niet
opgenomen worden in de btw-aangifte, tenzij de betaling reeds gedaan werd. De facturen moeten
opgenomen worden in de periode dat de levering effectief plaatshad of waarin de betaling werd
ontvangen.

* Deze nieuwe regels hebben een rechtstreekse impact op het houden van een boekhouding : voor elke
koop/verkoop moet voorzien worden in de registratie van factuurdatum en betaaldatum en datum
van levering/dienst.

•

Wijzigingen inzake inhoud en uitreiking van een factuur

* De datum van de goederenlevering, dienstverrichting of de datum van de ontvangst van (een deel
van) de prijs dient afzonderlijk van de factuurdatum vermeld te worden. Het is dus best mogelijk
dat zowel één, twee (in de meeste gevallen) of drie data tegelijkertijd worden ingevuld.

* Voor levering van auto’s (nieuw of tweedehands) hoeft het jaartal en het carrosseriemodel niet langer
vermeld te worden op de factuur.

* Bij verlegging van btw, zoals bij werken in onroerende staat, moet niet langer verwezen worden naar het
specifieke artikel, maar volstaat de vermelding “btw verlegd” (i.p.v. KB nr 1, Art. 20).

* Bij een intracommunautaire levering vermeldt u “vrijgesteld wegens intracommunautaire levering”.

* Het totaalbedrag van de btw moet uitgedrukt worden in de nationale munteenheid van de lidstaat
waarvan de regels inzake facturering van toepassing zijn (voor Belgïe : in EUR).

* De uitreiking van de factuur dient uiterlijk te gebeuren op de 15de dag van de maand na die
waarin de btw opeisbaar wordt. Tot op heden was dit de 5de dag van de volgende maand.

* Elke btw-belastingplichtige moet zowel zijn ontvangen facturen als een kopie van de uitgaande facturen
bewaren, maar de belastingplichtige kan zelf kiezen hoe (elektronisch of op papier) en waar hij die
documenten bewaart zolang dit in België is.

* De bewaringstermijn voor alle boekhoudkundige stukken blijft zeven jaar.

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere informatie.
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