Wordt er een factuur uitgereikt of diende er een factuur te worden
uitgereikt?
Er dient wettelijk gezien geen factuur te worden uitgereikt voor privéaankopen van natuurlijke personen, behalve voor de aankoop van:
•
•
•

•
•
•

Nieuwe wagens, plezierboten en vliegtuigen;
Nieuwe gebouwen;
Goederen die gelet op de aard van de goederen, de verkochte
hoeveelheden of de toegepaste prijzen kennelijk bestemd zijn voor
economische gebruik;
Werken in onroerende staat;
De diensten van reisbureaus;
Enz.

NEE

BTW wordt (bij elke betaling) opeisbaar op het ontvangen
bedrag

JA

Welke soort
handeling betreft
het?

Lokale (Belgische)
dienstprestatie/
levering van
goederen

Wordt de dienst/levering van roerende goederen verricht
voor een publiekrechtelijk lichaam?
Hieronder verstaat men de Belgische Staat, de
Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, de
gemeenten en de openbare instellingen

Is de BTW
verschuldigd door
de medecontractant

NEE

JA

BTW wordt (op het
moment van
betaling) opeisbaar
op het ontvangen
bedrag

JA

NEE

BTW wordt (op het moment van betaling)
opeisbaar op het ontvangen bedrag

Betaalde de klant een voorschot voordat de
factuur wordt uitgereikt?
JA

NEE
Wordt de factuur uitgereikt vóór de 15e dag van de
maand volgend op de levering van het goed, de levering
met montage/installatie of de voltooiing van de dienst?

BTW wordt (op het moment van uitreiken
factuur) opeisbaar

JA

NEE
BTW wordt op deze 15e dag
verschuldigd op het totaalbedrag

Intracommunautaire
levering (verkoop) van
goederen vanuit België

Wordt er tijdig (uiterlijk de 15e dag van de maand
volgend op de maand waarin het goed ter beschikking
werd gesteld) een factuur uitgereikt?

BTW wordt (op het moment van uitreiken
factuur) opeisbaar
JA

NEE
BTW wordt op deze 15e dag
opeisbaar

Intracommunautaire
verwerving (aankoop)
van goederen in België

Reikt de leverancier tijdig (uiterlijk de 15e dag van de
maand volgend op de maand waarin het goed ter
beschikking werd gesteld) een factuur uit?

BTW wordt (op het moment van uitreiken
factuur) opeisbaar
JA

NEE
BTW wordt op deze 15e dag
verschuldigd op het
tototaalbedrag
Intracommunautaire
diensten

Ontvangt u de prijs of een deel ervan vóór het tijdstip
dat de dienst is verricht?
JA

BTW verschuldigd op ontvangen
bedrag

NEE
BTW opeisbaar op het tijdstip dat
dienst wordt verricht
Grensoverschrijdende
verkopen van B2B
diensten vanuit België

De Belgische regels inzake opeisbaarheid zijn
niet van toepassing. Informeer u bij ons over de
buitenlandse regels.
Betaalt u een voorschot voordat de dienstverrichter
een factuur uitreikt?
JA

BTW wordt (op het moment van betaling)
verschuldigd op het ontvangen bedrag

NEE

Grensoverschrijdende
aankoop van diensten in
België

Geven de aangekochte diensten aanleiding tot
opeenvolgende afrekeningen of betalingen?
JA
NEE
Betreft het doorlopende diensten waarvoor u gedurende
minstens 1 jaar geen afrekening heeft ontvangen/betaling
hebt verricht?

JA
NEE
BTW wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de
dienst is verricht

BTW wordt (op het einde van elke periode
waarop de afrekening of de betaling
betrekking heeft) verschuldigd op het
afgerekende/betaalde bedrag

BTW wordt (op het einde van elk
kalenderjaar) verschuldigd

