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MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS
Na de Coronaviruspandemie wordt de uitvoering van de activiteiten van de belastingplichtigen verstoord. De autoriteiten en meer in het bijzonder de BTW-administratie hebben verschillende sectorspecifieke maatregelen genomen om de bedrijven te ondersteunen.

Kris Vanhinsbergh
kv@taxconsult.be
+32 2 678 17 96

Andere maatregelen in verband met de BTW
•

Verzending van ET14000-formulieren per e-mail

Vanwege de uitzonderlijke coronavirus-omstandigheden moeten alle ET14000-formulieren (ET14000A,
ET14000T en ET14000V) alleen per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd:
et14000@minfin.fed.be.
Catherine

•

Geen btw op donaties van medische apparatuur aan ziekenhuizen

Bedrijven die voorraden medische apparatuur aan ziekenhuizen en zorginstellingen geven, hoeven
geen BTW te betalen over deze donaties. Dit is het besluit van vice-premier en minister van Financiën
Alexander De Croo.
In normale omstandigheden kan de belastingplichtige alleen de BTW op de verkoop van goederen aftrekken, maar niet op een donatie. Voortaan is er geen BTW meer verschuldigd op een donatie van
medische apparatuur aan ziekenhuizen of zorginstellingen.
Bovendien kan iedereen die tijdelijk extra kosten maakt, bijvoorbeeld voor de productie van medische
benodigdheden, deze als bedrijfskosten in rekening brengen.

Agneessens
ca@taxconsult.be
+32 678 17 78

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

Daarnaast zal het nog steeds mogelijk zijn om via bestaande kanalen financiële donaties te doen aan
ziekenhuizen en zorginstellingen. Schenkingen van 40 euro of meer (die per kalenderjaar kunnen worden gecumuleerd) komen in aanmerking voor een belastingvermindering.

•

Steunmaatregelen voor houders van een kredietrekening voor alcohol, alcoholische en
niet-alcoholische dranken en btw - aanpassing van PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen)

Sinds 21.03.2020 is PLDA aangepast om de betalingstermijn automatisch te wijzigen van 1 naar 4
weken op:
−
accijnzen en verpakkingsheffingen voor alcohol en alcoholische en niet-alcoholische dranken,
−
BTW.

•

Steunmaatregelen voor houders van kredietrekeningen voor alcohol, alcoholische en
niet-alcoholische dranken en BTW

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus heeft de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (AAD&A) ondersteunende maatregelen genomen voor houders van kredietrekeningen voor :
−
accijnzen en de verpakkingsheffing op alcoholische en niet-alcoholische dranken
−
En btw
De betalingstermijn is gewijzigd van 1 naar 4 weken.
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Indien
het
garantiesaldo
van
de
kredietrekening
onvoldoende
is,
kunnen
de
operatoren
per
e-mail
(da.accounting.revenues@minfin.fed.be) contact opnemen met de afdeling 'Boekhouding' om een fictieve verhoging van hun garantie
te bekomen.
De AAD&A zal geen vertragingsrente in rekening brengen voor deze vergoedingen.
Deze maatregel is van toepassing tot 30 juni 2020.

•

Forfaitaire ondergeschikten
−

Inventarisatie van onverkochte en vernietigde goederen

Sommige belastingplichtigen kunnen een inventarisatie maken van onverkochte en vernietigde goederen om hun omzet aan te passen aan de coronaviruscrisis :

•
•
•

Slagerijen - varkensslagers (F02)
Bakkers (F03)
Melkveehouders en ambulante werknemers in de zuivelsector (F06)

Waar zij hun goederen meestal alleen op openbare markten verkopen en geen vaste vestiging hebben. Zij voeren dus geen gemengde activiteit uit. De bederfelijke goederen die ze tijdens de coronaviruscrisis niet konden verkopen, werden daarom vernietigd.

•
•
•

Gletsjers (F09)
Exploitanten van bakkerijen (F16)
Kermis (F19)

Wanneer zij hun goederen tijdens deze crisis niet kunnen blijven verkopen, met inbegrip van de goederen die bestemd zijn voor de
"take-away"-verkoop. Bederfelijke goederen die tijdens de coronaviruscrisis niet werden verkocht, werden daarom vernietigd.

•

Cafetiers (F04-24)

Toen ze bederfelijke goederen moesten vernietigen als gevolg van de verplichte sluiting door de coronaviruscrisis.
−

BTW-tolerantie

Voor het eerste kwartaal van 2020 kunnen deze registranten één enkele inventaris opstellen, per goederengroep, van onverkochte
goederen die als gevolg van de coronaviruscrisis zijn vernietigd.
Deze ene inventaris moet de volgende vermeldingen per goederengroep bevatten:
−
factuurnummer en -datum;
−
de aard van de bederfelijke goederen;
−
de hoeveelheid en de aankoopprijs van onverkochte en vernietigde bederfelijke goederen.
Gezien de omstandigheden kan de administratie niet worden ingeschakeld om de vernietiging van de goederen te controleren. Het is
dus aan de belastingplichtigen om met de nodige voorzichtigheid en oprechtheid te handelen.
Bederfelijke goederen op voorraad zijn in principe vooraf belast. Aangezien deze goederen niet konden worden doorverkocht, moeten ze worden vrijgesteld van hun forfaitaire belasting. Voor het eerste kwartaal van 2020 kunnen de in deze inventaris opgenomen
waarden per goederengroep worden afgetrokken van de waarden, per goederengroep, waarop gewoonlijk de forfaitaire coëfficiënten
worden toegepast.
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Deze tolerantie is niet van toepassing:
−
als ze al routinematig een inventaris bijhouden
−
of zij hun bederfelijke waren nog konden verkopen, bijvoorbeeld als zij in een gemengd bedrijf zijn of als zij aan een mede
-exploitant zijn verkocht.

•

Aanpassing aan de forfaitaire berekening

De volgende belastingplichtigen kunnen profiteren van aanpassingen in de berekening van het forfaitaire bedrag om hun omzet aan
te passen aan de coronaviruscrisis:

•

Mannelijke kappers, vrouwelijke kappers, mannelijke en vrouwelijke kappers (F05)

Het aantal standaarddiensten dat in aanmerking moet worden genomen in het werkblad 2020 (vak II), dat de basis vormt voor de btwaangifte voor het eerste kwartaal van 2020, is :
−
voor mannen: 944 in plaats van 1.140
−
voor dames: 442 in plaats van 534
De correctie voor het tweede kwartaal van 2020 zal later worden gecommuniceerd.

•

Kermis (F19)

Voor de activiteiten van uitgaansgelegenheden of voorstellingen van kermissen die voor btw-doeleinden forfaitair worden belast, moet
het minimum van 850 euro per kwartaal worden vervangen door 680 euro in het werkblad 2020 (vakken I, A en III, A) dat als basis
dient voor de btw-aangifte voor het eerste kwartaal van 2020.
De correctie voor het tweede kwartaal van 2020 zal in een later stadium worden gecommuniceerd.
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 hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dossierbeheerder of de BTW-afdeling om een maatregel of advies te
vinden die is aangepast aan uw situatie.
Met vriendelijke groet,
Tax Consult

3

Tax Consult S.A. - April 2020

