
VAT Refund 2010

Wijziging, met ingang van 1 januari 2010, van de regels waaronder belastingplichtigen teruggaaf kunnen
vragen van buitenlandse btw.

De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de door de Richtlijn
2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 bepaalde regels met betrekking tot de teruggaaf van btw aan
belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf, op 1 januari 2010 van
kracht worden in de Europese Unie.

Overeenkomstig voormelde Richtlijn gelden de nieuwe regels voor de teruggaafverzoeken die vanaf 1 januari
2010 worden ingediend. Op de tot en met 31 december 2009 ingediende verzoeken blijven de bestaande
voorschriften en procedures inzake teruggaaf van btw zoals die zijn vervat in de Richtlijn 79/1072/EEG van de
Raad van 6 december 1979 (8ste btw-richtlijn) van toepassing (in België omgezet via de administratieve
aanschrijving nr 6 van 10 maart 1981).

De nieuwe regels kenmerken zich vooral door het feit dat de teruggaafverzoeken van de buitenlandse btw vanaf
1 januari 2010 door de aanvrager of zijn gevolmachtigde zonder enige mogelijke afwijking zullen moeten
worden ingediend :

• bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging van de aanvrager
• langs elektronische weg – en dus niet meer op papier- via het elektronisch portaal dat daartoe door de

lidstaat van vestiging van de aanvrager ter beschikking wordt gesteld.

Enerzijds zal vanaf 1 januari 2010 de in België gevestigde aanvrager zijn teruggaafverzoek van de in andere
lidstaten voldane btw verplicht langs elektronische weg moeten indienen via de INTERVAT-site, toepassing
VatRefund (www.minfin.fgov.be » E-services). (*)
Dit verzoek moet beantwoorden aan de basis- en vormvoorwaarden zoals die door genoemde Richtlijn en de
betrokken lidstaten van teruggaaf worden bepaald, en zal na een summiere controle door de Belgische
administratie ter behandeling worden overgemaakt aan de bevoegde dienst van elke LID-staat van bestemming
ter behandeling.

Anderzijds moet de in een andere lidstaat van de EU gevestigde belastingplichtige zijn verzoek tot teruggaaf van
Belgische btw indienen via de elektronische portaalsite die hem daartoe door zijn lidstaat van vestiging ter
beschikking wordt gesteld. Dit verzoek moet beantwoorden aan de basis- en vormvoorwaarden zoals die door
genoemde Richtlijn en door België, als lidstaat van teruggaaf, worden bepaald. De lidstaat van vestiging van de
aanvrager zendt het verzoek, na een eerste controle, op elektronische wijze toe aan België waar het zal worden
behandeld door het Centraal btw-Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen, Cel teruggaaf.

Bron : Ministerie van Financiën

Details van de aanschrijving AFZ n° 20/2009:

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=4d243bce-a9f2-47d9-b4fe-41dc444d1cb1

Meer informatie over het Koninklijk Besluit nr ° 56 d.d. 09/12/2009
Op www.fisconetplus.be   (Fiscaliteit – BTW – Koninklijke besluiten)

(*) nota van Expobel/Febelux: op datum 27.01.10 – toepassing onder “testomgeving”

http://www.minfin.fgov.be
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BUITENLANDSE BEURSDEELNEMERS, GEVESTIGD BUITEN DE EEG-LANDEN
Verplichtingen inzake BTW-nummer & aangifte – Regels voor de teruggaaf van Belgische BTW

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij als organisator verplicht BTW aan te
rekenen aan de buitenlandse exposanten.
Hieronder een samenvatting van uw verplichtingen als exposant wanneer u op beurzen verkoopt (1, 2 en 3).
En de regels voor de teruggaaf van de Belgische BTW voor de exposanten die enkel met
promotionele doeleinden aan beurzen deelnemen.

Situatie Formuliernummer Wat te doen?
1.Exposant gevestigd buiten de EEG
Verkoop van goederen en/diensten

N° 604 A

Beslissing nr ET
116547 dd 09.06.09

a) aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij
    aanvang van een activiteit (beurzen)
b) aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger
     dan 100.000 euro)
c) na uitnodiging van de Belgische administratie, de
     verschuldigde btw voldoen met opgave van refertes
d) dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd
    begin inventaris en eindinventaris bijhouden

2.Exposant gevestigd buiten de EEG
Verkoop van alcoholische drank

Nr 93 van A. 4/2003
A. 8/98

KB 1 / Art. 23 & 24

a) Voldoen aan de voorwaarden en de regeling
     voorzien bij nrs 53 tot 56 van de Aanschrijving nr 8 van
    08 oktober 1998
b) aangifte aan de ontvanger der “accijnzen”
c) verschuldigde btw voldoen in principe op  douane
     kantoor bij toepassing van a.8/98
d) bijhouden register verzonden goederen

3.Exposant gevestigd buiten de EEG
Verkoop van antiquiteiten

A. 1/95: verkopen
met toepassing van de
margeregeling
mogelijk

KB 1 / Art. 23 & 24

N° 604 A

Beslissing nr ET
116547 dd 09.06.09

a) aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij
    aanvang van een activiteit (beurzen)
b) aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger
     dan 100.000 euro)
c) na uitnodiging van de Belgische administratie, de
     verschuldigde btw voldoen met opgave van refertes
d) dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd
    begin inventaris en eindinventaris bijhouden
e) bewijs te leveren van de “aard” der goederen en van de
    terechte toepassing van de “margeregeling”

4. Exposant gevestigd buiten de EEG
Promotie of vertegenwoordiging Nr 821 (form. voor

aanvraag teruggaaf
BTW)

in principe: geen belastbare handelingen.

Voor de exposanten onder de rubrieken 1, 2 en 3- meer informatie bij de
CKBB Controle
Paleizenstraat 48 – 6de verdieping
1000 Brussel
Tel.:  +32 (0) 257 740 50 – fax: +32 (0) 257 963 59
e-mail: contr.tva.bcae@minfin.fed.be

Voor de exposanten onder de rubriek 4, meer informatie
CKBB – Teruggavecel
Paleizenstraat 48 – 5e verdieping
1000    Brussel
Tel +32 (0) 257 40 40
email: vat.refund.ckbb@minifin.fed.be

mailto:contr.tva.bcae@minfin.fed.be
mailto:vat.refund.ckbb@minifin.fed.be


BUITENLANDSE BEURSDEELNEMERS, GEVESTIGD IN EEN EEG-LAND
Verplichtingen inzake BTW-nummer & aangifte – Regels voor de teruggaaf van Belgische BTW

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij als organisator verplicht BTW aan te
rekenen aan de buitenlandse exposanten.
Hieronder een samenvatting van uw verplichtingen als exposant wanneer u op beurzen verkoopt (1, 2 en 3).
En de nieuwe regels voor de teruggaaf van de Belgische BTW voor de exposanten die enkel met
promotionele doeleinden aan beurzen deelnemen.

Situatie Formuliernummer Wat te doen?
1.Exposant gevestigd in een EEG-land
Verkoop van goederen en/diensten

N° 604 A

Beslissing nr ET
116547 dd 09.06.09

a) aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij
    aanvang van een activiteit (beurzen)
b) aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger
     dan 100.000 euro)
c) na uitnodiging van de Belgische administratie, de
     verschuldigde btw voldoen met opgave van refertes
d) dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd
    begin inventaris en eindinventaris bijhouden

2.Exposant gevestigd in een EEG-land
Verkoop van alcoholische dranken

Nr 93 van A. 4/2003
A. 8/98

KB 1 / Art. 23 & 24

a) Voldoen aan de voorwaarden en de regeling
     voorzien bij nrs 53 tot 56 van de Aanschrijving nr 8 van
    08 oktober 1998
b) aangifte aan de ontvanger der “accijnzen”
c) verschuldigde btw voldoen in principe op  douane
     kantoor bij toepassing van a.8/98
d) bijhouden register verzonden goederen

3.Exposant gevestigd in een EEG-land
Verkoop van antiquiteiten

A. 1/95: verkopen
met toepassing van de
margeregeling
mogelijk

KB 1 / Art. 23 & 24

N° 604 A

Beslissing nr ET
116547 dd 09.06.09

a) aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij
    aanvang van een activiteit (beurzen)
b) aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger
     dan 100.000 euro)
c) na uitnodiging van de Belgische administratie, de
     verschuldigde btw voldoen met opgave van refertes
d) dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd
    begin inventaris en eindinventaris bijhouden
e) bewijs te leveren van de “aard” der goederen en van de
    terechte toepassing van de “margeregeling”

4. Exposant gevestigd in een EEG-land
Promotie of vertegenwoordiging

in principe: geen belastbare handelingen.
NIEUW vanaf 01.01.10
Aanvraag tot teruggaaf van gedragen btw op
aankopen en onkosten via het elektronisch
portaal van de LID staat van vestiging. Na een eerste
controle wordt het verzoek op op elektronische wijze
toegezonden  ter behandeling door het Centraal btw-
kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen, Cel
Teruggaaf.

Voor de exposanten onder de rubrieken 1, 2 en 3- meer informatie bij de
CKBB Controle
Paleizenstraat 48 – 6de verdieping
1000 Brussel
Tel.:  +32 (0) 257 740 50 – fax: +32 (0) 257 963 59
e-mail: contr.tva.bcae@minfin.fed.be

Voor de exposanten onder de rubriek 4, meer informatie bij het Ministerie van Financiën in het LID staat van
vestiging.
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