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MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN MET
BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS
Naar aanleiding van de Coronaviruspandemie heeft de BTW-administratie de termijnen voor de betaling van de
verschuldigde BTW op uitgevoerde transacties verlengd en diverse maatregelen genomen met betrekking tot de
BTW-schulden. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die in dit verband zijn genomen.

Kris Vanhinsbergh
kv@taxconsult.be

Verlenging van betalingstermijnen en specifieke maatregelen met betrekking tot btw-schulden
•

Betaling van de verschuldigde btw in verband met de indiening van de btw-aangifte

De betaling van de btw met betrekking tot de btw-aangifte van februari 2020 wordt uitgesteld tot 20 mei 2020.
De betaling van de btw met betrekking tot de aangifte van maart 2020 wordt uitgesteld tot 20 juni 2020.
De betaling van de btw met betrekking tot de aangifte van april 2020 wordt uitgesteld tot 20 juli 2020.
De betaling van de btw met betrekking tot de aangifte voor het eerste kwartaal van 2020 wordt uitgesteld tot 20
juni 2020.
De betaling van de btw met betrekking tot de bijzondere aangifte (629) voor het eerste kwartaal van 2020 wordt
uitgesteld tot 20 juni 2020.
•

Catherine
Agneessens
ca@taxconsult.be
+32 678 17 78

Algemene maatregelen met betrekking tot de betaling van BTW-schulden

De belastingdienst heeft ook specifieke maatregelen genomen om bedrijven in staat te stellen de financiële
moeilijkheden te overwinnen die zij zouden ondervinden als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus.
−

+32 2 678 17 96

Welke bedrijven kunnen van deze maatregelen profiteren?

Av. du Dirigeable 8
1170 Bruxelles
www.taxconsult.be

De betrokken ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer
(KBO):

•
•
•

ongeacht hun sector van activiteit;
die financiële problemen ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus;
Wie deze moeilijkheden kan aantonen (een daling van de omzet, een aanzienlijke daling van de
bestellingen/boekingen, "kettingreactie"-effecten met de partnerbedrijven, etc).

De maatregelen zullen echter niet worden toegekend aan bedrijven met structurele betalingsproblemen.
−

Wat zijn de geplande maatregelen van de belastingdienst?

Er zijn drie steunmaatregelen: :

•
•
•

Het verkrijgen van een betalingsplan ;
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Het verkrijgen van een kwijtschelding van de achterstallige intresten;
Kwijtschelding van boetes voor niet-betaling.

Bij niet-naleving van het toegekende betalingsplan worden de steunmaatregelen ingetrokken, tenzij de onderneming tijdig contact opneemt met de administratie. Zij zullen ook ingetrokken worden in geval van een collectieve insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).
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−

Procédures

Om deze steunmaatregelen te verkrijgen, moeten de bedrijven die ervan willen profiteren, verschillende formaliteiten vervullen,
waaronder het indienen van een formulier. Naast deze vorm vinden wij het nuttig om de ondervonden financiële moeilijkheden en
de redenen daarvoor aan te kunnen tonen.
•

Btw-teruggave voor alle maandelijkse aangiften met betrekking tot de maand februari 2020, ingediend tot en met
3 april 2020

Alle aanvragers van maandelijkse btw-aangiftes (zelfs degenen die geen maandelijkse machtiging tot terugbetaling hebben en
degenen die niet als "starter" worden beschouwd) zullen, mits aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, kunnen profiteren van een versnelde terugbetaling van het btw-krediet op hun rekening-courant (ingangsdatum: 31 maart 2020).
Voor alle maandelijkse deposanten die van deze versnelde terugbetaling wensen te profiteren, is de uiterste datum voor het indienen van de aangifte van februari 2020 - 3 april 2020;

•
•
•

Deze aangifte moet worden ingediend via Intervat;
De terugbetaling vindt alleen plaats als het vakje "Verzoek om terugbetaling" is aangevinkt;
Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een gecorrigeerde aangifte doen waarbij hij deze mogelijkheid wijzigt.

De basisvoorwaarden blijven van toepassing:

•
•
•
•

Minimumbedrag van 245 euro;
Alle aangiften voor het lopende jaar moeten ingediend zijn;
De administratie moet een bankrekeningnummer hebben voor BTW-teruggave;
Bovendien mag er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze terugbetaling (na het leggen van een beslag op de
goederen en de overdracht van de schuldvorderingen die aan de FOD Financiën zijn meegedeeld).

Dankzij deze maatregel zal de terugbetaling uiterlijk op 30 april 2020 plaatsvinden in plaats van op 29 mei 2020 of zelfs uiterlijk op
30 juni 2020. Dit krediet kan eventueel afgetrokken of verrekend worden met een andere openstaande schuld en worden onderworpen aan een "BTW-kredietcontrole".
Let op! Deze indieningstermijn laat de mogelijkheid onverlet om tijdig (tot en met 6 april 2020) de maandelijkse aangiften voor
februari 2020 in te dienen die geen kredietsaldo laten zien of waarvoor geen restitutie wordt aangevraagd.
Tax Consult houdt dagelijks toezicht op de maatregelen die door de overheid worden genomen en staat regelmatig in contact met de
BTW-administratie.
Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw dossierbeheerder of rechtstreeks met de BTW-afdeling om een maatregel of advies
te vinden die bij uw situatie past.
Met vriendelijke groet,
Tax Consult
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