BTW: Kerncijfers
Forfaitaire regeling art 56, §1 WBTW – voorwaarden (art.1, §1 KB2):
1) Enkel voor natuurlijke personen, VOF, GCV, BVBA
2) Omzet voor minimum 75% vrijgesteld van facturatieplicht (verkoop aan particulieren)
3) Maximum € 750.000,00 omzet excl. BTW op jaarbasis
Maandaangevers zijn uitgesloten van forfaitaire regeling.
Overgang vanaf eerste dag kalenderkwartaal waarin voorwaarden niet meer cumulatief voldaan zijn.
Vrijwillige overgang naar gewone regeling en terug mogelijk.
Vrijstelling kleine ondernemingen art. 56bis WBTW
1) Maximum € 25.000,00 omzet excl. BTW op vanaf 01/01/2016.
Alle info via deze link van de FOD Financiën.
Indienen kwartaalaangiften - voorwaarden: (art.18, §2 KB1)
1) Maximum € 2.500.000,00 omzet excl. BTW op jaarbasis.
2) Niet verplicht zijn een intracommunautaire maandopgave in te dienen (zie hieronder)
Uitzondering: maximum omzet op jaarbasis € 250.000,00 voor volgende leveringen:
- Alle energieproducten (niet enkel minerale oliën)
- Toestellen voor mobiele telefonie (GSM’s), computers en randapparatuur
- Gemotoriseerde landvoertuigen, onderworpen aan de regeling inzake inschrijving.
Overgang naar maandaangiften vanaf maand na kwartaal waarin drempel overschreden werd.
Vrijwillig indienen maandaangiften mogelijk.
Verplichting tot invoering Geregistreerd kassasysteem (GKS) voor de horeca als jaaromzet exl. BTW uit
restaurant- en cateringdiensten hoger is dan € 25.000,00. Meer info via deze link.

Grensbedrag verkopen op afstand :
€ 35.000,00 / jaar
Voor grensbedragen andere EU lidstaten zie deze tabel – middelste kolom.
Grensbedrag intracommunautaire verwervingen :

€ 11.200,00 / jaar

Grensbedrag intracommunautaire maand-/kwartaalopgave: € 50.000,00 / kwartaal
Indien bedrag intracommunautaire leveringen in minimum 1 van 4 vorige kwartalen werd overschreden:
intracommunautaire maandopgave indienen.
Nieuw landvoertuig in zin van art. 8bis, §2 WBTW:
1) Cilinderinhoud > 48cc of vermogen > 7.2 kw
2) Levering binnen 6 maanden na eerste ingebruikname
3) Afgelegde afstand max. 6.000 km
Teruggaaf BTW (art 8, §2 KB4)
Teruggaaf van een BTW-tegoed is mogelijk vanaf:
- € 245,00 in laatste maand/kwartaal aangifte van het kalenderjaar (aangifte van 20/1)
- € 615,00 voor kwartaalaangevers voor de andere 3 aangiften (aangiften van 20/4, 20/7 en 20/10).
- € 1.485,00 voor maandaangevers voor de aangiften die op 20/4, 20/7 of 20/10 worden ingediend
KB4 voorziet voor maandaangevers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om maandelijkse
teruggaaf te bekomen (permanente toestand van oplopend belastingkrediet).
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