In Intervat dienen sommige curatoren momenteel verzamelaangiften in die niet kunnen verwerkt
worden. De reden hiervan is dat er enkel verzamelaangiften kunnen (én moeten) ingediend worden
voor gefailleerde belastingplichtigen die op datum van het faillissementsvonnis zélf gehouden
waren tot indiening van periodieke aangiften.
De elektronische indiening van de btw-verzamelaangifte is verplicht.
In Intervat kan u als curator het btw-regime van elke belastingplichtige raadplegen (Intervat >
Module Btw regimes).
Enkel voor de belastingplichtigen waarbij in Intervat het btw-regime ‘FA’ (gefailleerde indieners
van gewone periodieke aangiften), zonder einddatum, vermeld wordt, moet u verzamelaangiften
indienen.
Voorbeelden
Uitzondering: ‘Fresh Start’

OPMERKINGEN:
1. Indien u een btw-bedrag vermeldt op een factuur of een als zodanig geldend stuk, wordt u
schuldenaar van deze btw overeenkomstig artikel 51, § 1, 3° van het Btw-Wetboek.
Wanneer u geen verzamelaangifte hoeft in te dienen volgens hogervermelde richtlijnen, maar u
heeft wel btw vermeld op een factuur, moet u deze aangerekende btw doorstorten aan de staat.
U stuurt hiervoor een afzonderlijk schrijven met berekening van de verschuldigde btw naar het
bevoegde team beheer. U zal nadien een uitnodiging tot betalen ontvangen.
2. Er zullen vanzelfsprekend geen boetes wegens niet-indiening opgelegd worden voor
verzamelaangiften die niet moesten ingediend worden.

VRAGEN ?
Ingeval van twijfel over het belastingregime of over de verplichting tot indiening van
verzamelaangiften kan u contact opnemen met het bevoegde team beheer.
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VOORBEELDEN
1. Voor welke gefailleerden moeten er via Intervat verzamelaangiften ingediend
worden?
•

Voor gefailleerde belastingplichtigen die op datum van het faillissementsvonnis gehouden
waren tot indiening van periodieke aangiften:
o FA als belastingregime, zonder einddatum naast de vermelding “FA”.

2. Voor welke gefailleerden moet u géén verzamelaangifte(n) indienen?
•

Voor belastingplichtigen die vóór het vonnis van faillietverklaring onderworpen waren aan
de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (artikel 56bis van het Btw-Wetboek):
o

•

‘VR’ als belastingregime, met of zonder einddatum.

Voor belastingplichtigen die vóór het vonnis van faillietverklaring onderworpen waren aan
de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek):
o

‘LA’ als belastingregime, met of zonder einddatum.

•

Voor belastingplichtigen die vóór het vonnis van faillietverklaring onderworpen waren aan
een andere regeling waarbij ze niet gehouden waren tot indiening van periodieke aangiften.

•

Voor belastingplichtigen die vóór het vonnis van faillietverklaring hun activiteiten reeds
hadden stopgezet:
o

•

Voor belastingplichtigen waarvoor u als curator reeds een formulier 604C indiende:
o

•

Alle belastingregimes – behalve ‘FA’ – met een einddatum.

Belastingregime ‘FA’ – mét een einddatum.

Voor belastingplichtigen waarvan de activiteiten “onder curatele” worden verdergezet.
De jaarlijkse periodiciteit (m.a.w. de indiening van verzamelaangiften) geldt niet ingeval de
curator werd gemachtigd door de rechtbank van koophandel om na het faillissement de
activiteiten van de belastingplichtige voort te zetten (artikel XX.140 van het Wetboek
economisch recht).
In dat geval zullen de btw-aangiften door de curator overeenkomstig de normale regels
moeten worden ingediend, i.e. aan dezelfde periodiciteit als de btw-aangiften die door de
belastingplichtige werden ingediend vóór het faillissement.
Het belastingregime zal hier het belastingregime zijn waaraan de gefailleerde onderworpen
was op het ogenblik van het vonnis van faillietverklaring.

•
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Voor ondernemingen die nooit voor btw-doeleinden werden geïdentificeerd.

UITZONDERING: “FRESH START”
Voor welke gefailleerden moeten er – via het bevoegde team beheer - verzamelaangiften op
papier ingediend worden?
Voor een gefailleerde-natuurlijke persoon die in de loop van de vereffening van het faillissement
terug een activiteit (dezelfde, een gelijkaardige of een andere activiteit) aanvangt zal als
belastingregime het regime weergegeven worden waarvoor de gefailleerde geopteerd heeft bij de
herstart. (‘AT’ (kwartaalaangiften), ‘AM’ (maandaangiften), ‘VR’ (vrijstellingsregeling) … ).
Deze belastingplichtige moet – via Intervat – periodieke aangiften indienen, indien hij hiertoe
gehouden is (‘AT’, ‘AM’ …).
Indien deze gefailleerde op datum van het vonnis van faillietverklaring gehouden was tot indiening
van periodieke aangiften, dan moet u als curator tevens verzamelaangiften indienen. Dit kan echter
niet via Intervat, omdat het belastingregime niet meer ‘FA’ is …
In dit geval neemt u contact op met het voor de gefailleerde bevoegde team beheer en – in
afwachting van een technische oplossing in Intervat en ten uitzonderlijke titel – is de indiening op
papier van de verzamelaangifte (door de curator) toegelaten.
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