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partner bij Vanhaecke, Devriendt & Rosseel

1. Investeringsaftrek

Het tarief voor de eenmalige investeringsaftrek werd in 2020 tijdelijk opge-
trokken van 8% naar 25%1. De verhoging, die aanvankelijk gold voor investe-
ringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020, werd ondertussen verlengd 
tot 31 december 20222.

Om de investeringsaftrek te kunnen genieten moet men een kleine vennoot-
schap zijn. De vennootschap telt fiscaal als klein als ze op balansdatum van 
het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria 
overschrijdt:
 – Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 – Jaaromzet exclusief btw: 9.000.000 euro;
 – Balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een overschrijding van meer dan één van de grenzen ressorteert pas gevolgen 
als deze zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet, het zoge-
naamde consistentiebeginsel. Een vennootschap wijzigt bijgevolg slechts van 
grootte als ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren telkens meer dan één 
van bovenstaande criteria gaat overschrijden.

De criteria moeten op geconsolideerde basis worden geëvalueerd3. 

Het moet verder gaan om nieuwe investeringen (niet tweedehands) die 100% 
beroepsmatig worden gebruikt. Personenwagens en wagens voor dubbel ge-
bruik zijn sowieso uitgesloten. De investering moet over minstens drie jaar 
worden afgeschreven.

1 Art. 69 §1 lid1 1° WIB92 zoals gewijzigd door art. 11 Wet dd. 15 juli 2020, 23 juli 2020 en door art. 4 Programmawet 
dd. 20 december 2020, BS 30 december 2020.

2 In Art. 69, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 juli 2020, worden de woor-
den “31 december 2020” vervangen door de woorden “31 december 2022”.

3 De berekening kan gebeuren op geconsolideerde of geaggregeerde basis, zie o.a. CBN- advies 2018.22, advies van 12 
september 2018.
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Kan men de investeringsaftrek niet benutten bij gebrek 
aan voldoende belastbare basis dan kan deze worden 
overgedragen naar de twee volgende belastbare tijdper-
ken. Dit is mogelijk voor alle investeringen tussen 1 janu-
ari 2019 en 31 december 20214.

2. Tolerantie 80%-grens

De beperkende maatregelen naar aanleiding van de CO-
VID-19 hebben ervoor gezorgd dat verschillende bedrijfs-
leiders tijdelijk hun bezoldiging moesten stopzetten. In 
de meeste gevallen konden ze rekenen op een overbrug-
gingsrecht om het inkomensverlies op te vangen.

De aftrek van de IPT- premies in de vennootschap kwam 
hierdoor in het gedrang. Om deze premies in aftrek te 
mogen brengen is een regelmatige en minstens maande-
lijkse bezoldiging vereist. De hoogte van de aftrekbare 
premie hangt verder af van de 80%-grens. Dit betekent 
dat de toekomstige pensioentoekenning, uitgedrukt in 
een jaarrente, niet meer mag bedragen dan 80% van het 
jaarloon van de bedrijfsleider onder aftrek van het wette-
lijk pensioen5.

In een Circulaire van 14 december 20206 toont de fiscus 
begrip voor de crisissituatie en ze voorziet volgende 
toleranties:

 – De administratie aanvaardt bij wijze van tolerantie 
dat de maanden zonder wedde, maar met overbrug-
gingsrecht, buiten beschouwing worden gelaten bij de 
beoordeling of de bezoldigingen regelmatig worden 
toegekend.

 – Bij overschrijding van de 80% grens mag het overschot 
worden beschouwd als een voorschot op de premie 
die tijdens het volgende boekjaar moet worden be-
taald. Het overschot mag via de overlopende rekening 
“Over te dragen kosten” worden getransfereerd naar 
het volgende boekjaar.

3. Fiscale recuperatie kwijtgescholden huur

Omdat heel wat handelaars hun huur niet meer kon-
den betalen tijdens de COVID-19-crisis hebben bepaalde 
verhuurders beslist om af te zien van één of meerdere 
maanden huur. 

De minister van Financiën heeft gesteld dat de verlaging 
van de huur in principe niet als een abnormaal of goed-
gunstig voordeel zal worden beschouwd. Als de onder-
neming de kwijtschelding doet om belastbare inkomsten 
te verkrijgen of te behouden, een voorwaarde waaraan 
volgens de minister in heel wat gevallen voldaan zal zijn, 

4 Art. 201, § 1, vijfde lid WIB92.
5 Art. 59 en 195, §1 WIB92.
6 Circulaire 2020/C/153.

dan kan de als kost geboekte kwijtgescholden huur als 
een aftrekbare beroepskost worden beschouwd. 

Voor de maanden maart, april en mei 2021 wordt voorzien 
in een fiscaal voordeel voor de verhuurder die vrijwillig 
overgaat tot een kwijtschelding van de huur. De maatre-
gel geldt zowel voor verhuurders- vennootschappen als 
voor particuliere verhuurders. Voor vennootschappen 
wordt voorzien in een niet- terugbetaalbaar belastingkre-
diet gelijk aan 30% van de kwijtgescholden huur, maar 
beperkt tot:

 – 5.000 euro per maand per huurovereenkomst;
 – Maximaal 45.000 euro per belastingplichtige – 

verhuurder.

De voorwaarden zijn als volgt:
 – Het moet gaan om een gebouw dat in België is ge-

legen en dat wordt verhuurd of ter beschikking 
wordt gesteld.

 – De huurder oefent een zelfstandige activiteit in hoofd-
beroep uit of is een kleine vennootschap of vereniging.

 – De huurder heeft de vestigingseenheid van zijn on-
derneming op het adres van het gehuurde onroerend 
goed verplicht moeten sluiten ten gevolge van de 
maatregelen die vanaf 12 maart 2020 zijn genomen 
door de federale overheid.

 – De huurder had geen huurachterstand op 12 maart 
2020 en was op het moment van de kwijtschelding 
geen onderneming in moeilijkheden.

 – Er mag geen band zijn tussen de verhuurder en de 
huurder (bv. partners, kinderen, ascendent, broer of 
zus, bedrijfsleider en de eigen vennootschap).

 – De verhuurder moet vrijwillig en definitief afzien van 
de huur en dit voor minstens 40% van de huur voor de 
maanden maart, april en/of mei 2021.

 – De kwijtschelding wordt in een schriftelijke overeen-
komst vastgelegd en deze moet worden bezorgd aan 
de fiscale administratie uiterlijk op 15 juli 2021.

4. Voordeel alle aard bedrijfswagen

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt 
berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 
van de cataloguswaarde van het voertuig. Het percentage 
bedraagt 5,5% voor een referentie uitstoot van:

 – Benzine, lpg of aardgasmotor: 115 g/km;
 – Diesel: 95 g/km.

Per g/km dat hoger of lager ligt dan de referentie- uitstoot, 
wordt 0,1 procent bijgeteld of in mindering gebracht. Het 
minimum is 4% en het maximum 18%. 

De referentie uitstoot wordt jaarlijks aangepast via Ko-
ninklijk Besluit. Voor 2021 zijn de referentie uitstoten als 
volgt:

 – Benzine, lpg of aardgasmotor: 102 g/km (111 in 2020);
 – Diesel: 84 g/km (91 in 2020).
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Elke verlaging van de referentie- uitstoot resulteert in een 
verhoging van het voordeel alle aard.

5. Notionele intrest: negatief tarief

Het basistarief voor de aftrek van risicokapitaal voor aan-
slagjaren 2021 en 2022 is negatief. Voor aanslagjaar 2021 
bedraagt het tarief -0,092% en voor aanslagjaar 2022 is 
dit -0,160%. 

De wet werd aangepast in die zin dat de aftrek voor ri-
sicokapitaal niet kan worden toegepast als het tarief 
negatief is.

Voor kleine vennootschappen wordt het tarief verhoogd 
met 0,5%. Hier zijn de tarieven wel nog positief:
 – Aanslagjaar 2021: 0,408%;
 – Aanslagjaar 2022: 0,340%.

De aftrek voor risicokapitaal had sinds de overstap naar 
de incrementele berekening (vanaf aanslagjaar 2019 ver-
bonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aan-
vangt op 1 januari 2018) sowieso al aan belang verloren. 
De verdere daling van het tarief betekent dat de aftrek 
eerder gering zal zijn.

6. Mobilisatie vrijgestelde reserves

Voor aanslagjaren 2021 en 2022 kan men bepaalde vrij-
gestelde reserves, verbonden aan een belastbaar tijdperk 
dat afsluit voor 1 januari 2017, vrijwillig laten belasten aan 
15%7. Het betreft o.a.8:
 – de reserves verbonden aan het monetaire gedeelte van 

verwezenlijkte meerwaarden9;
 – de opneming van de vrijgestelde reserves van inscha-

kelingsbedrijven10;
 – de definitief vrijgestelde investeringsreserve11;
 – de vrijgestelde reserves afkomstig van kosten die voor 

120% aftrekbaar zijn12 (beveiliging, kosten van door 
de werkgever georganiseerd woon- werkverkeer, kos-
ten van fiets of speed pedelec en kosten van elektri-
sche auto’s (uitgezonderd elektriciteitskost)).

Het tarief kan verder verlaagd worden tot 10% mits een 
herinvestering in afschrijfbare materiële activa tijdens 
hetzelfde belastbaar tijdperk. Personenwagens en lichte 
vrachtauto’s bedoeld in art. 4, § 3 WIGB komen niet in 
aanmerking. De activa mogen niet als herbeleggingsactief 

7 Art. 519ter WIB92.
8 Voor een volledig overzicht, zie Circulaire 2019/C/24 van 19 maart 2019.
9 Art. 44, § 1, 2° WIB92.
10 Art. 193quater, § 2, derde lid WIB92.
11 Art. 194quater WIB92.
12 Art. 190bis WIB92.
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worden aangeduid voor gespreide taxatie13, niet in aan-
merking komen voor de vrijstelling van bedrijfsvoertui-
gen14 of schepen15 en niet worden besteed aan intellectuele 
eigendomsrechten in het kader van de innovatie- aftrek16.

In principe blijven vrijgestelde reserves onbelast zolang 
aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde is voldaan17. Ze 
worden pas belast bij een uitkering of vereffening. Men 
kan de latere taxatie aan een hoger tarief (25 of 20%) ver-
mijden door nu al spontaan te kiezen voor een taxatie aan 
10 of 15%. De tariefbesparing moet worden afgewogen te-
gen het actuarieel nadeel dat ontstaat door de vervroegde 
betaling. De opname resulteert in een minimaal belast-
bare basis waarop geen aftrekken (bijvoorbeeld fiscaal 
overdraagbare verliezen) mogelijk zijn. 

De afzonderlijke taxatie is onderworpen aan de vermeer-
dering wegens onvoldoende voorafbetalingen18.

7. Wederopbouwreserve

Voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 mogen vennoot-
schappen onder bepaalde voorwaarden een vrijgestelde 
reserve aanleggen voor het verlies dat zij hebben geleden 
in het boekjaar dat afsluit in 202019. 

Het maximale bedrag dat per belastbaar tijdperk kan 
worden vrijgesteld, is gelijk aan het bedrag van de aan-
groei van de reserves, na aanpassing in meer en min van 
de begintoestand van de reserves en voor de aanleg van 
de wederopbouwreserve. Men kan niet meer vrijstellen 
dan het opgelopen bedrijfsverlies in boekjaar 2020. Ven-
nootschappen die hun boekjaar afsloten tussen 1 januari 
en 31 juli 2020, kunnen ervoor kiezen het bedrijfsverlies 
van het boekjaar dat afsluit in 2021 weder op te bouwen. 
Ze moeten deze keuze maken wanneer de reserve voor 
het eerst wordt aangelegd en de keuze is onherroepe-
lijk. De wederopbouwreserve mag maximaal 20 miljoen 
euro bedragen.

De reserve wordt slechts vrijgesteld in zoverre zij op één 
of meer afzonderlijke rekeningen van het passief is ge-
boekt en blijft en niet tot grondslag dient voor de bere-
kening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve 
of van enige beloning of toekenning. De onaantastbaar-
heidsvoorwaarde dient dus nageleefd te worden.

13 Art. 47 WIB92.
14 Art. 44bis WIB92.
15 Art. 44ter WIB92 voor “binnenschepen”; art. 122, § 2 van de programmawet van 2 

augustus 2002 voor “zeeschepen”.
16 Art. 205/4, § 5, WIB92.
17 Art. 190 WIB92.
18 Art. 519ter, §3 WIB92.
19 Art. 194quater/1 WIB92.

Zodra de vennootschap dividenden uitkeert, moet de 
vrijstelling geheel of gedeeltelijk worden teruggenomen. 
De terugname gebeurt door de reserve tot beloop van de 
uitkering aan te merken als winst van het belastbaar tijd-
perk waarin de uitkering gebeurt. De vrijstelling moet 
ook worden teruggenomen bij een inkoop van eigen aan-
delen, een kapitaalvermindering, een uitkering aan de 
werknemers van een premie in de vorm van aandelen en 
bij een besparing op de personeelskosten. 

Veronique Neve & Bert Bekaert
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E commerce in 2021
Stefan Ruysschaert, FOD Financiën1, UGent en Fiscale Hogeschool

Situering

Wanneer particulieren goederen kopen die zich bui-
ten de EU bevinden, moeten de goederen worden inge-
voerd in de EU. Dit kan op naam van de leverancier of de 
particulier:
1. Invoer op naam van de leverancier. In dat geval is de 

leverancier invoer- btw verschuldigd. De invoer- btw 
kan in aftrek worden gebracht via de btw- aangifte. 
Als de goederen in het land van invoer blijven is spra-
ke van een lokale levering in het land van invoer. Er is 
btw verschuldigd in dat land. Gaan de goederen naar 
een andere EU- lidstaat dan het land van invoer (en is 
de verkoopdrempel overschreden), dan is er sprake 
van een verkoop op afstand binnen de EU waarbij de 
leverancier btw moet betalen in de lidstaat van aan-
komst van de goederen.

2. Invoer op naam van de particulier. De levering aan de 
particulier is niet belast in de EU. De particulier moet 
dan de invoer- btw betalen. Echter, wanneer een pak-
ket een waarde heeft van maximaal 22 euro, geldt in 
België een vrijstelling voor deze invoer- btw. Dit geldt 
ook indien pakketjes gezamenlijk in één zending bij 
de douane worden aangeboden en die zending in zijn 
totaliteit een waarde heeft van meer dan 22 euro. De 
vrijstelling geldt dan ook mits elk pakketje afzonder-
lijk is geadresseerd aan de afnemer in de EU.

Van de mogelijkheid om als particulier gebruik te maken 
van de vrijstelling bij invoer, wordt uiteraard veel ge-
bruik gemaakt. Pakketjes met een waarde van meer dan 
22 euro worden daarbij overigens regelmatig onderge-
waardeerd. Dat wil zeggen dat op het pakketje een waar-
de wordt vermeld van onder de 22 euro, terwijl de waarde 
boven de 22 euro is.

Door de nieuwe regeling inzake e- commerce wordt een 
gelijk speelveld gecreëerd in de EU. Behoudens de ver-
eenvoudiging voor kleine ondernemers zijn immers alle 
verkopen op afstand belast in het land van aankomst van 
de goederen. Het maakt voor de particulier dan niet uit 
bij welke leverancier in de EU hij goederen koopt.

De vrijstelling voor invoer van kleine zendingen van 22 
euro verdwijnt.

De OSS- aangifte en i- OSS- aangifte doen hun intrede. 
Voor post- en koerierbedrijven wordt in een aparte rege-
ling voorzien om de invoer- btw te voldoen.

1 De auteur schrijft in eigen naam en verbindt niet de administratie waartoe 
hij behoort.

Wijziging regeling verkopen op afstand

In de nieuwe regeling veranderen de btw- regels voor af-
standsverkopen binnen de EU op drie belangrijke punten:
1. Het drempelbedrag verdwijnt. Dit betekent dat btw- 

belastingplichtigen al vanaf de eerste verkoop op af-
stand btw verschuldigd zijn in het land van aankomst 
van de goederen.

2. Het indienen van de btw- aangifte wordt vereenvou-
digd. In plaats van dat de btw- belastingplichtige btw- 
aangifte moet doen in het land waar de verkoop op 
afstand is belast (met btw- registratie als gevolg), kan 
hij ervoor kiezen btw- aangifte te doen in de lidstaat 
waar hij is gevestigd. Zijn eigen lidstaat stuurt de btw- 
aangifte en de betaling dan door naar de lidstaat waar 
de btw is verschuldigd. Deze aangifte wordt OSS- 
aangifte (One Stop Shop- aangifte) genoemd.

3. Het toepassingsgebied van de regeling inzake verko-
pen op afstand wordt verruimd. Niet alleen wanneer 
de goederen worden verzonden of vervoerd door of 
voor rekening van de leverancier is deze regeling van 
toepassing. Dat geldt ook bij diens indirecte tussen-
komst. Met deze verruiming wordt beoogd een halt 
toe te roepen aan btw- belastingplichtigen die probe-
ren de toepassing van de regeling van de verkopen op 
afstand te omzeilen door de particulier zelf een over-
eenkomst te laten sluiten met de transporteur. Vaak 
is de leverancier wel bij de totstandkoming van die 
overeenkomst betrokken.

Vereenvoudiging voor btw- belastingplichtigen 
met een beperkte omzet

Voor kleine btw- belastingplichtigen, ook soms micro- 
ondernemingen genoemd, geldt een vereenvoudiging. 

Wanneer zij in slechts één EU- lidstaat zijn gevestigd en 
voor niet meer dan 10.000 euro aan verkopen op afstand 
en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elek-
tronische diensten) aan particulieren verrichten, mogen 
deze btw- belastingplichtigen btw blijven berekenen over 
hun verkopen op afstand in het land van vertrek van de 
goederen. 

Zij kunnen er echter ook voor kiezen de regeling inzake 
verkopen op afstand toe te passen.

BBB Flash 2021-1 - DRUK.indd   5BBB Flash 2021-1 - DRUK.indd   5 25/03/2021   12:57:4225/03/2021   12:57:42



Fl
as
h

BBB-FLASH • Januari – Februari – Maart 2021

6

Indienen btw- aangiften of OSS- aangifte?

Btw- belastingplichtigen die verkopen op afstand verrich-
ten, moeten bepalen of zij kiezen voor het doen van OSS- 
aangifte of dat zij reguliere btw- aangiftes blijven doen. 

Het enige voordeel voor het voortzetten van het indie-
nen van gewone btw- aangiften, is de mogelijkheid om 
btw in aftrek te brengen in die btw- aangifte. In de OSS- 
aangifte kan geen btw in aftrek worden gebracht. De 
buitenlandse btw- belastingplichtige moet dan een te-
ruggaafverzoek voor buitenlandse btw indienen bij de 
Belgische fiscus.

Kleine btw- belastingplichtigen die onder de drempel van 
10.000 euro blijven, zullen moeten kijken of het interes-
sant is om te opteren om de regeling verkopen op afstand 
toe te passen. Dat zal met name het geval zijn wanneer in 
het land van aankomst een gunstiger btw- tarief geldt dan 
in het land van vertrek van de goederen.

E- commerce goederenleveringen afkomstig 
buiten de EU2

Met de nieuwe regeling inzake e- commerce verande-
ren de btw- regels voor verkopen op afstand met goede-
ren afkomstig van buiten de EU op een aantal belang-
rijke punten:
1. De vrijstelling voor invoer van kleine zendingen 

van 22 euro verdwijnt. Bij elke invoer is dus btw ver-
schuldigd.

2. Er is sprake van een verkoop op afstand van goede-
ren buiten de EU als de goederen worden ingevoerd 
in een andere EU- lidstaat dan de EU- lidstaat van be-
stemming van de goederen. Dit geldt ongeacht of de 
particulier of de leverancier invoert.

3. De leverancier kan gebruik maken van een One Stop 
Shop (OSS) systeem voor het doen van aangifte van 
de verkopen op afstand wanneer aan de hiervoor 
gestelde voorwaarden is voldaan. Een van de voor-
waarden is dat de ingevoerde goederen een intrinsie-
ke waarde hebben van niet meer dan 150 euro. Deze 
aangifte wordt de invoer OSS- aangifte of simpelweg 
I- OSS genoemd. Het is niet verplicht op deze wijze 
aangifte te doen. In dat geval wordt btw aangifte ge-
daan in de eigen lidstaat (bij EU- ondernemers) of een 

2 Gebaseerd op: https://www/bdo/nl/nl- nl/perspectieven/btw-2021-nieuwe- 
regels-  e-commerce- binnen- de- eu
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lidstaat naar keuze (bij niet EU- ondernemers). De lid-
staat waar de aangifte wordt gedaan stuurt de aangif-
te en de verschuldigde btw door naar de EU- lidstaat 
waar btw moet worden voldaan. Wanneer de btw- 
belastingplichtige gebruik maakt van de I- OSS aan-
gifte krijgt hij een speciaal btw- identificatienummer.

4. Indien de leverancier bij de invoer zijn speciaal I- OSS 
btw- identificatienummer aan de douane geeft, krijgt 
hij een vrijstelling bij invoer. Hij is dus alleen btw 
verschuldigd over de verkoop op afstand in de EU- 
lidstaat van bestemming.

5. Er is ook een mogelijkheid om maandelijks invoer- 
btw aan te geven in plaats van steeds op het moment 
van invoer. Deze regeling is gericht op post- en koe-
riersbedrijven. De mogelijkheid geldt alleen voor goe-
deren met een intrinsieke waarde van niet meer dan 
150 euro en wanneer de goederen in de EU- lidstaat 
van invoer blijven.

6. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de I- OSS of 
de bijzondere regeling waarbij maandelijks aangifte 
wordt gedaan, is direct bij de invoer btw verschul-
digd. Eventueel kan de btw voldaan worden via ver-
legging van de heffing mits men beschikt over een ET 
14.000 vergunning.

Voorbeeld

Stel dat een Chinese verkoper van telefoonhoesjes via een 
webwinkel deze telefoonhoesjes aanbiedt aan particulie-
ren in België, Duitsland en Frankrijk. Steeds wanneer hij 
voldoende telefoonhoesjes heeft verkocht, verstuurt hij 
deze in een groepszending naar België, waar de goederen 
worden ingevoerd. Elk telefoonhoesje heeft een waarde 
van 20 euro.

Voor de btw zijn in dit voorbeeld twee verschillende be-
lastbare feiten te onderkennen:
1. De invoer in België;
2. De leveringen aan de particulieren.

De Chinese verkoper heeft nu twee opties:
1. Aangifte doen via de I- OSS;
2. Op reguliere wijze aangifte doen.

Indien de Chinese verkoper kiest voor de I- OSS, zijn de 
btw- gevolgen als volgt:

 – Bij de invoer in België geeft de Chinese verkoper zijn 
I- OSS btw- identificatienummer aan de Belgische dou-
ane. Hij hoeft geen invoer- btw aan te geven.

 – In zijn periodieke I- OSS aangifte geeft de Chinese ver-
koper Belgische btw aan voor de leveringen aan de 
Belgische particulieren, Duitse btw voor de leverin-
gen aan de Duitse particulieren en Franse btw voor de 
leveringen aan de Franse particulieren.

Indien de Chinese verkoper niet kiest voor de I- OSS en 
invoert op eigen naam, zijn de btw- gevolgen als volgt:

 – Bij de invoer in België is de Chinese verkoper Belgi-
sche invoer- btw verschuldigd. Deze invoer- btw kan 
hij in zijn Belgische btw- aangifte in aftrek brengen.

 – De leveringen aan de Belgische particulieren zijn be-
last in België, dus doet de Chinese leverancier  btw- 
aangifte in België. Voor de leveringen aan de Duitse 
en Franse particulieren geldt dat btw is verschuldigd 
in Duitsland en Frankrijk. Ook in Duitsland en 
Frankrijk moet de Chinese leverancier gewone btw- 
aangiftes indienen.

 – Aangezien de goederen niet in het land van invoer 
blijven, ligt het niet voor de hand dat gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid om maandelijkse aan-
gifte te doen.

E- commerce via platforms3

Platforms spelen een belangrijke rol binnen e- commerce. 
Zij brengen aanbieders van producten en kopers van die 
producten in contact via hun marktplaats of website.

Op basis van een zogenoemde platformfictie wordt het 
platform voor de btw geacht de goederen te leveren aan 
de particuliere afnemer in plaats van de daadwerkelijke 
leverancier. Er gelden verschillende regels voor verkopen 
waarbij de goederen al binnen de EU zijn en verkopen 
waarbij de goederen nog moeten worden ingevoerd.

Begrip ‘faciliteren’

De regeling is alleen van toepassing wanneer het plat-
form faciliteert bij de goederenlevering. Om te kunnen 
spreken van faciliteren 1) moet het platform partijen met 
elkaar in contact brengen en 2) vindt een levering van het 
goed plaats via het platform.

Het platform faciliteert niet wanneer cumulatief aan drie 
voorwaarden wordt voldaan:
1. Het platform stelt geen algemene voorwaarden 

vast, en;
2. Het platform brengt de vergoeding niet in rekening 

aan de klant, en;
3. Het platform is niet betrokken bij het bestellen of afle-

veren van de goederen.

Van faciliteren is ook geen sprake wanneer sprake is van 
een payment service provider, een ondernemer alleen lis-
tings of advertenties verzorgt of het platform de gebrui-
ker alleen leidt naar een ander platform zonder verdere 
betrokkenheid bij de levering.

3 Gebaseerd op: https://www/bdo/nl/nl- nl/perspectieven/btw-2021-nieuwe- 
regels- e-commerce- binnen- de- eu
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Faciliteren van verkopen binnen de EU

Wanneer een platform faciliteert bij verkopen binnen de 
EU (het kan hierbij ook gaan om lokale leveringen) en de 
leverancier is buiten de EU gevestigd, dan wordt het 
platform geacht de verkoop op afstand aan de consument 
te hebben verricht. 

De waarde van de goederen is, anders dan bij goederen 
afkomstig van buiten de EU, niet relevant. 

Het platform moet btw aangeven in het land van aan-
komst van de goederen. Het mag aangifte doen via de 
OSS. De leverancier wordt geacht het goed te hebben 
geleverd aan het platform. Voor deze levering geldt het 
nultarief.

Faciliteren van verkopen van goederen die 
nog moeten worden ingevoerd

Wanneer een platform faciliteert bij verkopen van goede-
ren afkomstig van buiten de EU, wordt het platform ge-
acht de goederen te hebben geleverd aan de consument 
wanneer de goederen een intrinsieke waarde hebben 
van niet meer dan 150 euro. 

Het is niet relevant waar de leverancier is gevestigd. De 
fictie geldt dus ook wanneer de leverancier in de EU is 
gevestigd, anders dan bij verkopen binnen de EU. 

Het platform is btw verschuldigd in het land van aan-
komst van de goederen en kan deze btw aangeven via de 
I- OSS of op gewone wijze btw- aangifte doen. Wanneer 
het pakketje wordt ingevoerd op naam van de leveran-

cier of de consument, dan zal ervoor gezorgd moeten 
worden dat degene die invoert beschikt over het I- OSS 
btw- nummer van het platform. Alleen in dat geval kan 
een vrijstelling bij invoer worden verkregen. Anders zal 
degene op wiens nam het pakket wordt ingevoerd de 
invoer- btw moeten betalen. De leverancier wordt geacht 
de goederen te hebben geleverd aan het platform. Deze 
B2B- levering is onderworpen aan het nultarief.

Stefan Ruysschaert

Btw-tarieven
BBB, nr. 47

ISBN 978-94-6371-296-5
305 blz.
€ 45,-

Bestel nu op www.gompel-svacina.eu

Gompel&Svacina
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Binnenkort omstandigheidsverlof 
om zich te laten vaccineren
Catherine Legardien, Legal Expert Partena

De Nationale Arbeidsraad heeft een positief advies uitge-
bracht over een voorontwerp van wet betreffende de in-
voering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen 
het coronavirus COVID-19.

Wat houdt het voorontwerp van wet in?

De werknemer heeft het recht om, met behoud van 
zijn normale loon, van het werk afwezig te zijn geduren-
de de tijd die nodig is om een vaccin tegen het COVID- 
19-coronavirus toegediend te krijgen.

Om recht te hebben op loon moet de werknemer de werk-
gever vooraf verwittigen. De werknemer moet dit verlof 
gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hier-
van het bewijs voor te leggen. De voorlegging van een 
uitnodiging om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn 
op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt 
als voldoende bewijs.

Deze reglementering is van toepassing vanaf de dag van 
haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en houdt 
op van kracht te zijn op 31 december 2021. Deze eindda-
tum kan bij koninklijk besluit worden gewijzigd, maar 
deze datum mag niet later vallen dan 1 juli 2022.

Wat zegt de Nationale Arbeidsraad?

De Nationale Arbeidsraad heeft een positief advies uit-
gebracht over dit voorontwerp van wet. De Raad merkt 
eveneens op dat hij dit advies uitbrengt zonder over alle 
elementen van de vaccinatiestrategie te beschikken. Hij is 
bijvoorbeeld niet op de hoogte van de wijze waarop bur-
gers zullen worden uitgenodigd, hoelang op voorhand 

deze uitnodiging verstuurd zal worden, wat de inhoud 
van de uitnodiging zal zijn, of burgers zelf een tijdstip 
kunnen kiezen, …

Daarnaast stelt de Nationale Arbeidsraad de volgende 
aanpassingen voor:

 – De werknemer moet de werkgever vooraf en  zodra 
het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie hem be
kend is, daarvan in kennis stellen.

 – Als bewijs moet de werknemer de werkgever, naast 
de uitnodiging om op een bepaald tijdstip aanwezig 
te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toege-
diend, de  bevestiging van de afspraak  verstrekken 
waaruit plaats en uur blijkt, voor zover deze eenvou-
dig beschikbaar is voor de werknemer.

Het vervolg?

De tekst van het voorontwerp van wet dat voor advies 
aan de Nationale Arbeidsraad is voorgelegd, is nog niet 
definitief. Wijzigingen zijn nog altijd mogelijk. Wij hou-
den u uiteraard op de hoogte van de verdere stand van 
zaken met betrekking tot dit voorontwerp van wet.

Belangrijk!

In geen geval kunnen werkgevers hun werknemers ver-
plichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus 
COVID-19. Dit vaccin is immers niet verplicht en wordt 
alleen op vrijwillige basis toegediend.

Bron: advies nr. 2199 van de Nationale Arbeidsraad – Invoering 
van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het corona
virus COVID19
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Aanmeldingsprocedure voor 
nieuwe leden
Aanmelden op het intranet is bijzonder eenvoudig. Het 
enige dat u bij de hand dient te hebben, is uw rijksregis-
ternummer (terug te vinden op uw identiteitskaart), uw 
btw-/ondernemingsnummer, een beschikbare internet-
connectie en desgevallend het lidnummer van uw be-
roepsinstituut, indien u lid bent bij BIBF, IAB of IBR. Een 
paswoord hebt u op dit moment niet nodig, dit maakt u 
namelijk zelf aan tijdens de registratie.

De registratie gebeurt online via http://intranet.bbb-vzw.
be. In de kolom ‘Registreren’ klikt u op het eerste woord 
‘Registreren’. Na een klik op deze link start de registratie-
procedure. Deze bestaat uit zes stappen die u doorheen 
de aanmelding zullen begeleiden.

Stap 1. Persoonlijke gegevens

Na het ingeven van uw rijksregisternummer klikt u op 
de knop ‘Volgende’. Onderaan uw persoonlijke gegevens 
dient u een paswoord op te geven en te herhalen om een 
correcte ingave te garanderen, zodat het vanaf nu ge-
bruikt zal kunnen worden om in te loggen op het intranet 
van BBB-vzw.

Stap 2. Btw-plichtigheid

Om onze facturatie correct te laten verlopen dient u in 
stap 2 aan te geven of u al dan niet btw-plichtig bent. U 
kunt dit doen door uw keuze te maken uit de dropdown-
lijst met mogelijkheden.

Stap 3. Facturatiegegevens

Op basis van uw keuze bij btw-plichtigheid en het door 
u ingegeven btw- of ondernemingsnummer haalt het sys-
teem – indien beschikbaar – de corresponderende factu-
ratiegegevens op. Gelieve deze na te kijken op fouten en 
waar nodig aan te passen. Gelieve het e-mailadres zeer 

goed te controleren aangezien dit het adres zal zijn waar-
op u de digitale factuur zult ontvangen. Er worden im-
mers geen facturen verstuurd per post.

Onderaan deze pagina kunt u optionele facturatiegege-
vens meegeven. Deze laten toe om uw factuur voor uw 
lidmaatschap verder te detailleren. Zo kunt u er bijvoor-
beeld voor kiezen om de factuur te richten aan een be-
paalde dienst, afdeling, contactpersoon en kunt u hier 
een aanvullende commentaarregel ingeven. Deze laat u 
toe om belangrijke bijkomende zaken die vermeld moeten 
worden op uw factuur te definiëren, zoals een aankoopor-
dernummer, intern ordernummer, po-nummer, enz.

Stap 4. Lidmaatschappen beroepsinstituten

Indien u lid bent van een beroepsinstituut, kunt u hier 
uw hoedanigheid en lidnummer van het desbetreffende 
beroepsinstituut ingeven.

Stap 5. Voorkeurslocatie seminars

Maak een keuze uit een van onze seminarielocaties. Deze 
vraagstelling is louter informatief en wordt intern door 
ons gebruikt om puur logistieke redenen. Zoals in het 
verleden kunt u nog steeds vrij kiezen op welke locatie u 
de BBB-seminaries volgt.

Stap 6. Bevestiging lidmaatschap

Tijdens de laatste stap verkrijgt u een overzicht van de 
door u ingegeven informatie aangevuld met het factuur-
bedrag voor uw lidmaatschap. Na akkoord met de alge-
mene voorwaarden en de privacydisclaimer alsook de be-
vestiging dat de bovenstaande gegevens en de wijze van 
verzending gebruikt mogen worden voor de facturatie, 
kunt u deze inschrijving voltooien.
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Planning BBB avondseminaries 2021
Seminaries op locatie vangen steeds aan om 19:15 uur en de Live-webinars vangen 
steeds aan om 19:00 uur. 
Inschrijven is altijd verplicht, zowel op fysieke locaties als op webinars.

Onderwerp Spreker Affli
gem

Essene 
(1*)

Kort 
rijk 

(2*)

Naza
reth 

(3*)

Brugge 

(4*)

Ede
gem 

(5*)

Berin
gen 

(6*)

Leuven 

(7*)

Webi
nar 
Live  

Deel 1

Webi
nar 
Live  

Deel 2

Webi nar 
On 

demand  
Deel 1 & 2

Covid-19, de faillis-
sementsgolf: aan-
dachtspunten voor de 
accountant (+ boek)

Bert Bekaert 25/01 26/01 20/01 21/01 27/01 tot 
10/03 

Case-gerichte recht-
spraak

Frank  
Vanbiervliet

10/02 08/02 01/02 02/02 08/02 tot 
30/03 

Van Bvba naar BV – 
een concreet scenario 
voor omzetting

Patrick Huy-
brechts

04/03 03/03 22/02 23/02 01/03 tot 
12/04 

Btw-tarieven (+ boek) Stefan Ruys-
schaert

15/03 17/03 09/03 10/03 16/03 tot 
27/04 

De nieuwe btw-regels 
– E-commerce

Koen De 
Wilde

30/03 23/03 24/03 25/03 31/03 tot 
12/05 

Ontslagrecht (+ boek) Vicky  
Buelens

29/04 21/04 26/04 27/04 03/05 tot 
19/06 

Update Vennoot-
schapsbelasting 
(+ boek)

Thomas 
Vanhaecke

17/05 10/05 18/05 19/05 25/05 tot 
06/07 

Update Personen-
belasting (+ boek)

Filip Van-
denberghe

25/05 26/05 07/06 08/06 14/06 tot 
26/07 

Fiscus en mobiliteit Yves  
Verdingh

09/09 07/09 13/09 14/09 20/09  
tot  

01/11 

Actualia vennoot-
schapsrecht en 
aandeelhouders-
overeenkomsten

Wim  
Goossens &  
Philippe 
Mulliez

20/09 29/09 27/09 28/09 04/10  
tot  

15/11 

Update boekhoud- en 
jaarrekeningenrecht

Patrick 
Valckx

25/10 27/10 04/10 05/10 11/10  
tot  

22/11 

Aansprakelijkheid 
bestuurders – diverse 
(nieuwe) verslagge-
vingen – opfrissing 
alarmbelprocedure 
– ingevolge het nieuw 
WVV

Kristof  
Maresceau

16/11 23/11 08/11 09/11 15/11  
tot  

27/12 

Btw-update Tim Van 
Sant

24/11 25/11 30/11 01/12 02/12 8/12 tot 
31/12 

Kosten met aftrek-
beperkingen

Filip Mees 13/12 14/12 20/12 22/12 06/12 07/12 13/12  
tot  

31/12 

(1*) De Montil – Moortelstraat 8 te 1790 Affligem- Essene
(2*) Katho – Campus Kortrijk – Auditorium Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
(3*) Aula Schaubroeck – Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth
(4*) VIVES – Campus Brugge – Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge (GPS Koningin Astridlaan ingeven)
(5*) Congrescentrum Ter Elst – Kattenbroek 1 te 2650 Edegem
(6*) Hotel & Business Center MEZZO, Paalsesteenweg 170 te 3583 Beringen
(7*) Brabanthal – zaal Terra, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven

Fysieke seminaries op locatie
Live-seminaries
Seminaries On-demand zijn in principe 6 weken beschikbaar vanaf aangegeven datum met beperking tot maximaal 31/12/21
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