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BIJLAGE III





















 effectuées dans un pays tiers et qui n’ouvrent pas de droit à

déduction de la taxe belge en amont.



 De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

benaming en zijn adres vermelden.       







   : base d’imposition des opérations localisées en
 In hetBelgique
geval depour
belastingplichtige
eenest
btweenheid
wordt
de btw
lesquelles la taxe
due par le betreft,
déclarant
en vertu
de
aangifte
door51,
de§vertegenwoordiger
de btweenheid ingediend onder
l’article
1er, 1°, du Code devan
la TVA.
het btwidentificatienummer van de btweenheid. Deze aangifte omvat
 : opérations soumises au taux de 6 p.c.
het totaal bedrag van de handelingen van alle leden. Aldus wordt voor de
 : opérations
soumises au
taux de 12 p.c. ingediend 

 

.
 : opérations soumises au taux de 21 p.c.

 In het rooster „ ” moet de belastingplichtige zijn btw
identificatienummer vermelden.

Dit nummer bevat de letters BE,


BE



gevolgd 
door 10
cijfers. De
letters
en het eerste
cijfer
„0“ 
werden
reeds
voorgedrukt.

        (naargelang het

geval : maand/jaar, kwartaal/jaar) moeten in Arabische cijfers worden
  : base d’imposition des prestations de services qui, en vertu du
ingevuld.
critère général de localisation des prestations de services entre

assujettis (art. 21, § 2, du Code de la TVA), sont localisées dans
l’Etat membre d’établissement du preneur de services où ce
 
dernier est redevable de la TVA, et pour autant que ces
Periodeprestations
:
de services ne soient pas exemptées de la taxe dans
Maand
0 7 2 0 1 6
cet Etat membre.
Kwartaal

       



 



:
base d’imposition des opérations effectuées en Belgique pour
Maand
lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant.
Il s'agit :
Kwartaal
3 2 0 1 6
 des opérations pour lesquelles la taxe est due par le
cocontractant sur la base de l’article 51, § 2, du Code de la
 

TVA
;  Wanneer de ingediende aangifte
resulteert in een door de Staat verschuldigd bedrag van belasting kan
 des
auxvak
articles
20 et 20bis de
l’A.R.n°1
men door
hetopérations
aankruisenvisées
van dit
de terugbetaling
vragen
van ; de
belasting,
mitsopérations
men voldoet
aanlesquelles
bepaalde voorwaarden
 des
pour
la taxe est (de
due door
par de
le
Staat verschuldigde
belasting
dient een
welbepaald
bedrag
te bereiken,
cocontractant
en vertu
d’une
autorisation
administrative
alle btwaangiften
vanparticulière.
het verstreken kalenderjaar moeten tijdig zijn
générale ou
ingediend en de belastingplichtige mag bij de btwadministratie geen
andere schulden meer hebben – z. art.81, K.B. nr.4).








Voor de maandindieners die niet genieten van het stelsel van de
maandelijkse teruggaaf, mag dit vak enkel eventueel worden
aangekruist in de aangiften met betrekking tot de maanden maart, juni,
september en december.
 
Dit vak moet worden aangekruist om betaalformulieren te bestellen.








 :

■ bedrag van de handelingen verricht in België en onderworpen
aan een bijzondere regeling die, in principe, zowel de
aangever als zijn medecontractant vrijstellen van de betaling
van de belasting (tabaksfabrikaten, kranten, tijdschriften,
recuperatieproducten,
commissie
op
voorafbetaalde
telefoonkaarten, );
voor wat de toepassing van de winstmargeregeling (art. 58, §
4, van het BtwWetboek) betreft, vermeldt het rooster [00],
voor statistische doeleinden, het bedrag van de verkochte
goederen gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Deze
vermelding gebeurt:
 ofwel in elke aangifte, wanneer de belastingplichtige
de maatstaf van heffing per levering bepaalt;
 ofwel één maal per jaar, in de laatste aangifte van het
jaar, wanneer de belastingplichtige de maatstaf van
heffing per aangifteperiode bepaalt.
■ bedrag van de handelingen verricht in België tussen twee
leden van eenzelfde btweenheid (interne verkopen) (met
inbegrip van de handelingen die krachtens art. 44 van het
BtwWetboek zouden zijn vrijgesteld indien ze werden verricht
buiten de btweenheid);
■ bedrag van de handelingen
gedeeltelijke belastingplichtige1 :

van

een

gemengde

of

 verricht in België die krachtens artikel 44 van het Btw
Wetboek van de belasting zijn vrijgesteld en geen
recht op aftrek van voorbelasting verlenen;


 Tolerantie : het is ook toegestaan deze handelingen ten minste één maal per kalenderjaar op te
nemen in rooster 00. In dit geval zullen de handelingen met betrekking tot het volledige jaar moeten
worden opgenomen in rooster 00 van de btwaangifte met betrekking tot de handelingen van de
maand december of van het vierde kwartaal.







 verricht in een andere E.U.lidstaat die aldaar al dan
niet van de btw zijn vrijgesteld en die geen recht op
aftrek van de Belgische voorbelasting verlenen, met
uitzondering van de dienstverrichtingen die moeten
worden vermeld in rooster 44;
 verricht in een derde land die geen recht op aftrek van
de Belgische voorbelasting verlenen.

       

  : maatstaf van heffing van de handelingen verricht
in België waarvoor de belasting verschuldigd is door de aangever
overeenkomstig artikel 51, § 1, 1°, van het BtwWetboek.
 : handelingen onderworpen aan het tarief van 6 pct.
 : handelingen onderworpen aan het tarief van 12 pct.
 : handelingen onderworpen aan het tarief van 21 pct.

       




: maatstaf van heffing van de diensten die krachtens de algemene
regel voor de plaatsbepaling van diensten tussen
belastingplichtigen (art. 21, § 2, BtwWetboek) plaatsvinden in de
lidstaat waar de ontvanger van de dienst is gevestigd en waar
laatstgenoemde de schuldenaar is van de btw, voor zover deze
diensten niet vrijgesteld zijn van de belasting in deze lidstaat.

       

 : maatstaf van heffing van de handelingen verricht in België
waarvoor de belasting verschuldigd is door de medecontractant
van de aangever.
Het betreft:
 de handelingen waarvoor de belasting verschuldigd is door de
medecontractant op grond van artikel 51, § 2, van het Btw
Wetboek;
 de handelingen bedoeld in de artikelen 20, 20bis en 20ter van
het K.B. nr.1;





 de handelingen waarvoor de belasting verschuldigd is door de
medecontractant krachtens een algemene of bijzondere
administratieve vergunning.



 : maatstaf van heffing :
 van de intracommunautaire leveringen van goederen en

gelijkgestelde handelingen (overbrengingen)  z.art. 39bis van
het BtwWetboek;

 van de leveringen van goederen bedoeld in artikel
25quinquies, § 3, laatste lid, van het BtwWetboek, verricht in
de lidstaat van aankomst van de verzending of van het
vervoer van de goederen.

     

 : maatstaf van heffing :
 van de handelingen verricht in België en vrijgesteld van de
belasting overeenkomstig de artikelen 39 tot 42 en 44bis van
het BtwWetboek, met uitzondering van artikel 39bis van het
BtwWetboek;
 van de handelingen verricht in België en vrijgesteld van de

belasting overeenkomstig artikel 44 van het BtwWetboek
waarvoor in hoofde van de aangever een recht op aftrek van
de belasting bestaat overeenkomstig artikel 45, § 1, 4° en 5°,
van het BtwWetboek;

 van de handelingen verricht in het buitenland die recht op

aftrek van de Belgische voorbelasting verlenen, met
uitzondering van de intracommunautaire diensten die worden
vermeld in rooster [44] en van de leveringen van goederen
verricht in een andere lidstaat in het kader van het
vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer die
worden vermeld in rooster [46].



       

 : bedrag van de uitgereikte creditnota’s en de andere negatieve
verbeteringen met betrekking tot de handelingen ingeschreven in
de roosters [44] en [46]. 








 bedrag (btw niet inbegrepen) van de uitgereikte creditnota’s en
de andere negatieve verbeteringen met betrekking tot de andere
handelingen van kader II.






 : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen van
handelsgoederen, grond en hulpstoffen
 : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen van
diverse goederen en diensten.
 : bedrag (aftrekbare btw niet inbegrepen) van de aankopen van
bedrijfsmiddelen.
In het geval de belastingplichtige een btweenheid betreft, bevat het bedrag van
de roosters [81], [82] en [83] in voorkomend geval ook de interne aankopen van
de leden van de btweenheid.
Het bedrag van de roosters [81], [82] en [83] bevat ook de aankopen met
betrekking tot de handelingen die overeenkomstig artikel 44 van het Btw
Wetboek worden vrijgesteld en geen recht op aftrek verlenen.

       

 : bedrag van de ontvangen creditnota’s en de andere negatieve
verbeteringen met betrekking tot de handelingen ingeschreven in
de roosters [86] en [88].
 : bedrag (btw niet inbegrepen) van de andere ontvangen
creditnota’s en negatieve verbeteringen met betrekking tot de
andere handelingen van kader III.

     

 : maatstaf van heffing van :
 de intracommunautaire verwervingen van goederen en
gelijkgestelde handelingen verricht in België waarvoor de
belasting verschuldigd is door de aangever overeenkomstig
artikel 51, § 1, 2° van het BtwWetboek;





 de intracommunautaire verwervingen verricht onder de
voorwaarden van artikel 25quinquies, § 3, laatste lid, van het
BtwWetboek;
 de leveringen van goederen bedoeld in artikel 25ter, § 1,
tweede lid, 3°, van het BtwWetboek waarvoor de belasting
verschuldigd is door de aangever overeenkomstig artikel 51, §
2, eerste lid, 2°, van het BtwWetboek.
De over deze handelingen verschuldigde belasting moet worden
ingeschreven in rooster [55].

     

 : maatstaf van heffing van de andere inkomende handelingen
verricht in België waarvoor de belasting verschuldigd is door de
aangever.
Het betreft:
 de handelingen waarvoor de belasting verschuldigd is door de
medecontractant (aangever) op grond van artikel 51, § 2,
eerste lid, 5° en 6°, van het BtwWetboek, met uitzondering
van de intracommunautaire diensten die worden vermeld in
rooster [88];
 de werken in onroerende staat of gelijkgestelde handelingen
(art. 20, K.B. nr. 1);
 de leveringen van beleggingsgoud (met belastingheffing), van
goud of halffabrikaten met een zuiverheid van ten minste 325
duizendsten (art. 20bis, K.B. nr.1);
 de
overdracht
van
broeikasgasemissierechten
als
omschreven in artikel 3 van Richtlijn 2003/87/EG, die
overdraagbaar zijn overeenkomstig artikel 12 van die richtlijn,
evenals andere eenheden die door exploitanten kunnen
worden gebruikt om die richtlijn na te leven (art. 20ter, K.B. nr.
1);
 de invoer van goederen afkomstig van niet lidstaten van de
Europese Unie, met verlegging van de heffing naar het
binnenland (art. 5, § 3, K.B. nr. 7);
 de

handelingen verricht door een belastingplichtige
onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling, waarvoor
de aangever schuldenaar is tegenover de Staat van het
verschil tussen de belasting berekend tegen het tarief dat
voor die handeling geldt en het bedrag van de forfaitaire
compensatie dat hij aan de landbouwondernemer betaalt (art.
5, eerste lid, K.B. nr. 22);




 de handelingen verricht door een niet in België gevestigde
belastingplichtige
die
hier
geen
aansprakelijke
vertegenwoordiger heeft laten erkennen en die geen Belgisch
btwidentificatienummer heeft (art. 5, § 1, 1°, K.B. nr. 31);
 de handelingen waarvoor de belasting verschuldigd is door de
aangever
krachtens
een
algemene
of
bijzondere
administratieve vergunning.
De verschuldigde belasting met betrekking tot bovenstaande
handelingen moet worden vermeld in het rooster [56], evenwel
met uitzondering van de belasting verschuldigd op de invoer van
goederen afkomstig van niet lidstaten van de Europese Unie met
verlegging van de heffing naar het binnenland. Deze belasting
wordt in het rooster [57] vermeld.


 :

maatstaf van heffing van de ontvangen intracommunautaire
diensten die overeenkomstig artikel 21, § 2, van het Btw
Wetboek plaatsvinden in België en waarvoor de belasting
verschuldigd is door de aangever overeenkomstig artikel 51, §
2, eerste lid, 1°, van het BtwWetboek.






 : bedrag van de verschuldigde belasting op de handelingen
vermeld in de roosters [01], [02] en [03].
 : bedrag van de verschuldigde belasting op de handelingen
vermeld in de roosters [86] en [88].





 : bedrag van de verschuldigde belasting op de handelingen
vermeld in rooster [87], met uitzondering van de handelingen
waarvoor de belasting wordt vermeld in rooster [57].


 : bedrag van de verschuldigde belasting op invoeren uit niet
lidstaten van de Europese Unie, met verlegging van de heffing
naar het binnenland (art. 5, § 3, K.B. nr. 7);






 : diverse btwherzieningen in het voordeel van de Staat
(ontoereikende heffingen vastgesteld door de aangever,
herzieningen
van de aftrek, regularisaties ingevolge
administratieve beslissingen).



    
      



 : bedrag van de terug te storten belasting ingevolge ontvangen
creditnota’s (t.t.z. de belasting die op de ontvangen creditnota’s
is vermeld).


 : 


 :               








 : bedrag van de aftrekbare belasting met betrekking tot de
inkomende handelingen (art. 45 van het BtwWetboek en het
K.B. nr. 3).


 : diverse btwherzieningen in het voordeel van de aangever
(belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen,
herzieningen
van de aftrek, regularisaties ingevolge
administratieve beslissingen).
  
      








 : bedrag van de te recupereren belasting ingevolge uitgereikte
creditnota’s (t.t.z. de belasting die op de uitgereikte creditnota’s
is vermeld).


 : 


 :           





 : bedrag van de aan de Staat verschuldigde belasting :
[XX] – Rooster [YY] van de aangifteperiode.

Rooster

Indien in de loop van het tijdvak geen enkele handeling werd verricht dient in de
vakken van de eenheden en de centen een nul te worden ingevuld. Dit geldt
eveneens wanneer de in de roosters [XX] en [YY] ingevulde bedragen gelijk zijn
(rooster 71 = 0,00)
 : bedrag van de sommen verschuldigd door de Staat : Rooster
[YY] – Rooster [XX] van de aangifteperiode.

            
          







 : bedrag van het uiterlijk op 24 december verschuldigd voorschot
op de belasting voor de handelingen van de maand december,
dat overeenstemt met het bedrag van de belasting dat effectief
verschuldigd is voor de handelingen verricht van de 1e tot en
met de 20e december (z. art. 19, § 3, tweede lid, van het K.B. nr.
1).





      




       

→ De belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van

btwkwartaalaangiften mag bijgevolg nooit een bedrag
vermelden in rooster [91]. Het betreft immers in geen geval
de door hem te betalen voorschotten die verschuldigd zijn
tijdens de 2de en 3de maand van elk kwartaal;

       
     
     

→ De belastingplichtige die wil vermijden dat het bedrag van

het decembervoorschot op bovengenoemde wijze wordt
vastgesteld, mag het rooster [91] van de aangifte met
betrekking tot de handelingen van de maand december niet
invullen. Het te betalen decembervoorschot is in dat geval
gelijk aan het bedrag van de verschuldigde belasting voor
de handelingen van de maand november van het lopende
kalenderjaar (rooster [71] van die aangifte).

→ Daarenboven wordt de aandacht erop gevestigd dat de

administratie slechts rekening kan houden met het bedrag
vermeld in rooster [91] van de aangifte met betrekking tot de
handelingen van de maand december wanneer die aangifte
tijdig is ingediend, d.w.z. uiterlijk op 20 januari van het
daaropvolgende jaar. Indien dit niet het geval is, is het
bedrag van het te betalen decembervoorschot eveneens
gelijk aan het bedrag van de verschuldigde belasting voor
de handelingen van de maand november van het lopende
kalenderjaar (rooster [71] van die aangifte).

      
      

 

       
      
      

→ Het verschil tussen deze twee bedragen wordt vermeld in
rooster [91];




 

       
        
      

→ In rooster [91] wordt het cijfer “0,00” vermeld.



Slechts in te vullen in de aangifte met betrekking tot het laatste aangiftetijdvak
van het jaar. De administratie zal bij wijze van tolerantie ook de in de periodieke
btwaangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van het
daaropvolgende kalenderjaar aangekruiste vakjes in aanmerking nemen.
In geval van stopzetting van activiteit in voorkomend geval in te vullen in de
aangifte met betrekking tot het laatste activiteitentijdvak.
Het vak aankruisen indien de aangever geen klanten dient op te nemen in de
jaarlijkse lijst van de belastingplichtige afnemers.






De aangifte moet steeds gedateerd en ondertekend worden.
Indien de ondertekenaar(s) optreedt(optreden) als gevolmachtigde of indien de
belastingplichtige een rechtspersoon is, moeten de naam en de hoedanigheid
van de ondertekenaar(s) vermeld worden.
Ongeacht het geval dient het telefoonnummer van de ondertekenaar(s) te
worden vermeld.



