
Maklu

Inhoud

Woord vooraf

Hoe een btw- vraagstuk oplossen? 9

Inleiding 15

1 | De intracommunautaire levering van goederen 17

1.1 Begrip  17

1.2 Onderscheid tussen levering van goederen en diensten 18

2 | Vrijstelling van bepaalde intracommunautaire leveringen 21

2.1 Met btw belaste intracommunautaire leveringen 21

2.2 Soorten intracommunautaire leveringen  22

2.3 Vereiste hoedanigheid van de verkoper  22

2.3.1 De hoedanigheid van de leverancier 22

2.3.2 Formaliteiten 26

3 | Bewijs van het bestaan van het vervoer of de verzending van de goederen 27

3.1 Algemene regel 27

3.1.1 Het bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten 
België maar binnen de Gemeenschap  27

3.1.2 De voorwaarde aangaande het opgeven van een geldig btw- 
nummer door de koper 31

3.1.3 De controle van de geldigheid van het door de koper opgegeven 
btw- nummer 37

3.1.4 Samenvatting 38

3.2 Vereenvoudiging betreffende bewijs van het intracommunautair 
vervoer – opmaak van een bestemmingsdocument 39

Zaken doen met het buitenland DRUK.indd   5 03-Apr-18   6:42:22 PM



Maklu

6 INHoUD

3.3 Plaats, tijdstip, belastbaar feit, opeisbaarheid bij intracommunau-
taire leveringen 47

3.3.1 Plaats van de intracommunautaire levering  47

3.3.2 Tijdstip van de intracommunautaire levering  48

3.3.3 Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting  48

3.3.4 Overzicht 50

3.4 Kettingverkopen 51

4 | Leveringen met installatie of montage 59

4.1 Begrip 59

4.2 Levering met montage in België van autobanden voor belasting-
plichtigen gevestigd in een andere lidstaat 60

4.3 Leveringen in een intracommunautaire ketting – levering met instal-
latie of montage 61

4.4 Toepassing 64

4.5 De verkopen op afstand 66

5 | De intracommunautaire verwerving van goederen 71

5.1 De intracommunautaire verwerving van goederen als belastbaar feit 71

5.2 Uitbreiding – gelijkstelling met een intracommunautaire verwerving  72

5.3 De belasting van de intracommunautaire verwerving in België 73

5.4 Vrijgestelde intracommunautaire verwervingen van goederen 75

5.4.1  Intracommunautaire verwervingen van goederen waarvan de 
levering in het binnenland of de invoer is vrijgesteld  75

5.4.2 Intracommunautaire verwervingen van goederen vrijgesteld 
door artikel 42, §3, 1° tot 9°, van het W.BTW  76

5.4.3 Intracommunautaire verwervingen van goederen die recht 
geven op een volledige teruggaaf van de btw  78

5.5 Plaats, tijdstip, belastbaar feit, opeisbaarheid, maatstaf van heffing 
en tarief 80

5.5.1 Plaats van de intracommunautaire verwerving  80

5.5.2 Tijdstip van de intracommunautaire verwerving  83

5.5.3 Belastbaar feit  84

5.5.4 Opeisbaarheid 85

5.5.5 Overzicht  85

5.5.6 Maatstaf van heffing bij een intracommunautaire verwerving 86

5.5.7 Toepasselijk btw- tarief  87

Zaken doen met het buitenland DRUK.indd   6 03-Apr-18   6:42:22 PM



Maklu

INHoUD 7

6 | Intracommunautair driehoeksverkeer 89

6.1 Begrip driehoeksverkeer 89

6.2 Niet- vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer  89

6.3 Vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer  97

6.4 Het “onecht” intracommunautair driehoeksverkeer 102

6.4.1 Driehoeksverkeer tussen twee lidstaten 102

6.4.2 Het “tussenliggende” land is geen lidstaat van de Europese 
Gemeenschap  108

6.5 Kettingverkopen tussen vier lidstaten of meer 109

6.5.1 Kettingverkopen tussen vier lidstaten  109

6.5.2 Het Toridas- arrest 113

6.6 Toepassingen op driehoeksverkeer 116

7 | Intracommunautaire verwervingen door leden van “de groep van 4” 121

7.1 De groep van 4 121

7.2 Berekening van de drempel inzake intracommunautaire aankopen 122

7.3 Drempels inzake intracommunautaire aankopen en de drempel 
voor de verkopen op afstand 127

7.3 Gelijktijdige overschrijding van de drempel inzake intracommunau-
taire aankopen en de drempel voor de verkopen op afstand 128

8 |  Verrichtingen al dan niet gelijkgesteld met intracommunautaire 
leveringen/verwervingen van goederen onder bezwarende titel 129

8.1 Overbrenging en bestemming die gelijkgesteld wordt met een intra-
communautaire verwerving onder bezwarende titel 129

8.2 Samenstellende elementen van de overbrenging en de bestemming 
van goederen gelijkgesteld met een intracommunautaire verwer-
ving onder bezwarende titel.  131

8.3 Toepasselijk stelsel  136

8.4 Plaats, tijdstip, belastbaar feit, opeisbaarheid van de belasting 137

8.5 Maatstaf van heffing en tarief  138

8.6 Niet- overbrenging en een niet met een intracommunautaire ver-
werving onder bezwarende titel gelijkgestelde bestemming 139

8.6.1 Handelingen die geen overbrenging van goederen zijn in België  139

8.6.2 Bestemming van goederen die niet gelijkgesteld wordt met een 
intracommunautaire verwerving onder bezwarende titel in 
België.  140

Zaken doen met het buitenland DRUK.indd   7 03-Apr-18   6:42:22 PM



Maklu

8 INHoUD

8.7 Draagwijdte van artikel 12bis, tweede lid, 1° tot 7°, van het W.BTW  140

8.8 Stelsel dat van toepassing is op bestemmingen van goederen die 
niet gelijkgesteld worden met een intracommunautaire verwerving 
onder bezwarende titel  149

8.9 Bijzondere handelingen 154

8.9.1 Intracommunautaire handelingen bestaande uit een 
overbrenging en een bestemming van goederen die 
gelijkgesteld wordt met een intracommunautaire verwerving 
onder bezwarende titel gevolgd door een levering in de lidstaat 
van aankomst 154

8.9.2 Overbrengingen van materialen door een in een andere lidstaat 
dan België gevestigde aannemer, in het kader van een werk 
in onroerende staat in België waarbij de materialen worden 
ingelijfd in het bouwwerk  154

8.10 Omvorming van een niet- overbrenging naar een overbrenging 158

8.10.1 Principe  158

8.10.2 Toepassingen  158

9 | Teruggave van buitenlandse btw 161

9.1 Niet in België gevestigde belastingplichtige  161

9.2 Niet in België gevestigde btw- belastingplichtigen – verlegging van 
de heffing 168

9.3 Ontheffing van btw- identificatie bij aankopen gevolgd door een 
verkoop: enkele veel voorkomende gevallen 169

9.4 Modaliteiten van de teruggave 172

9.4.1 Hoe moet de teruggave aangevraagd worden? 172

9.4.2 Wanneer moet de teruggave aangevraagd worden? 173

9.4.3 Wanneer gebeurt de teruggave? 173

10 | Uitvoer en invoer van goederen 175

10.1 Uitvoer van goederen: De persoon die de vrijstelling toepast, moet 
zijn recht daarop kunnen verantwoorden  175

10.2 Uitvoer op naam van de niet in België gevestigde koper  182

10.3 De levering “Franco buitengrens van de Gemeenschap”  184

10.4 Kettingverkopen bij invoer van goederen: het belang van de ver-
voersrelatie en de geadresseerde bij invoer 187

Zaken doen met het buitenland DRUK.indd   8 03-Apr-18   6:42:22 PM


