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'Grensbedragen' voor kwartaal-

aangiften verhoogd 

 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de grensbedragen voor de indiening van 
periodieke BTW-kwartaalaangiften veranderd.  
Zo is de 'basisdrempel' meer dan verdubbeld tot 2.500.000 EUR.  
=>Met als gevolg dat meer ondernemingen in aanmerking kunnen komen 
om nog slechts vier BTW-aangiften per jaar in te dienen. Daarnaast wordt 
de periodiciteit van de BTW-aangifte afgestemd op de opgave voor 
intracommunautaire handelingen. Maar hierdoor dreigt een onderneming 
die intracommunautaire leveringen verricht, sneller te moeten 
overschakelen op een maandelijkse BTW-aangifte. 

 

Maand- of kwartaalaangifte 

 
BTW-plichtigen moeten in beginsel een periodieke BTW-aangifte indienen 
waarin ze hun uitgaande en binnenkomende handelingen verricht tijdens de 
aangifteperiode aangeven (art. 53, § 1, al. 1, 2° WBTW).  
Dit geldt ook voor  

• BTW-eenheden,  

• en voor de buitenlandse ondernemingen die in België handelingen 



 

verrichten waarvoor zij de BTW moeten voldoen en dus voor de 
toepassing van de BTW zijn geïdentificeerd.  

• Bepaalde categorieën van belastingplichtigen (de volledig 
vrijgestelde belastingplichtigen, de kleine ondernemingen en de 
landbouwondernemers die de bijzondere landbouwregeling 
toepassen) moeten alleen een 'bijzondere' BTW-aangifte indienen 
om bepaalde handelingen aan te geven (art. 53ter WBTW). 

 

Oude grensbedragen 

 
De periodieke BTW-aangifte moet in principe maandelijks worden ingediend. 
Maar de 'Koning' kan hiervan afwijken (art. 53octies, § 1, al. 1 WBTW). 
Deze bepaling is uitgevoerd door het formaliteiten-KB nr. 1 (art. 18, § 2). 
 
Onder de regeling die gold tot 31 december 2013, hadden de 
belastingplichtigen de mogelijkheid slechts een aangifte per kalender 
kwartaal  in te dienen, wanneer : 
 
* "de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, voor de 
volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan 1.000.000 EUR"; 
 
* "de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, niet meer 
bedraagt dan 200.000 EUR voor het geheel van de leveringen van de 
navolgende goederen : 
- minerale oliën bedoeld in artikel 3 van de wet van 22 oktober 1997 
betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie; 
- toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun 
randapparatuur, toebehoren en onderdelen; 
- landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de 
reglementering betreffende de inschrijving". 
 
Deze grensbedragen golden sedert 1 januari 2005. 

 

Verhoging 

 
Het KB van 21 december 2013 heeft deze twee grensbedragen nu verhoogd 
(art. 18, § 2, al. 1, nieuw KB nr. 1). Opvallend is wel het verschil in de 
verhoging.  
Daar waar de 'basisdrempel' van 1.000.000 EUR meer dan verdubbeld wordt 
tot 2.500.000 EUR, wordt de lagere drempel voor de 'fraudegevoelige' 
sectoren maar met een kwart verhoogd tot 250.000 EUR. 
 
Merk op dat de toepassing van deze laatste drempel bovendien is 
uitgebreid. Waar hij voordien van toepassing was voor leveringen van 
'minerale oliën' (zie supra, eerste streepje van de vermelde gevallen), is de 
verlaagde drempel voortaan van toepassing ten aanzien van 
alle "energieproducten bedoeld in artikel 415, § 1, van de programmawet 
van 27 december 2004". Hieronder vallen o.m. ook plantaardige oliën indien 
gebruikt als verwarmings- of motorbrandstof, steenkool en bepaalde 



 
 
 

 

chemische stoffen. Voor de twee andere vermelde goederenleveringen is 
het toepassingsgebied niet veranderd. 

 
Drempel intracommunautaire leveringen verlaagd 
Sedert 1 januari 2010 voorzag de regeling in een bijkomende drempel. De 
belastingplichtigen die een kwartaalaangifte indienden, moesten namelijk 
ook overstappen op maandelijkse BTW-aangiften, wanneer 
ze jaarlijks intracommunautaire leveringen van goederen en overbrengingen 
verrichtten voor een bedrag van meer dan 400.000 EUR  
Hierdoor was het evenwel mogelijk dat een belastingplichtige enerzijds een 
BTW-aangifte per kwartaal kon indienen, maar anderzijds 
een maandelijkse opgave van intracommunautaire handelingen moest 
indienen. Een belastingplichtige moest immers al een maandelijkse opgave 
indienen, zodra zijn intracommunautaire leveringen gedurende één 
kwartaal meer bedroegen dan 50.000 EUR (art. 5, § 1, al. 1 KB nr. 50). 
Maar hiermee werd nog niet noodzakelijk het voormelde grensbedrag van 
400.000 EUR per jaaroverschreden. 
 
Dit verschil in periodiciteit is nu niet meer mogelijk. "De belastingplichtige 
die [...] gehouden is tot de maandelijkse indiening van deBTW-opgave van 
de intracommunautaire handelingen", wordt voortaan immers "uitgesloten 
van de regeling" voor de indiening van kwartaalaangiften (art. 18, § 2, al. 2, 
nieuw, KB nr. 1). In dergelijk geval moet hij dus meteen ook overstappen 
op maandelijkse aangiften. Wat er in feite op neerkomt dat het grensbedrag 
voor intracommunautaire leveringen is verlaagd van 400.000 EUR per jaar 
tot 50.000 EUR per kwartaal. 
 
Allicht kan ervan worden uitgegaan, dat de belastingplichtige in dit geval 
een maandelijkse BTW-aangifte zal moeten blijven indienen, zolang hij ook 
de opgave van de intracommunautaire handelingen maandelijks moet 
indienen. Wanneer de belastingplichtige moet overstappen naar een 
maandopgave, mag hij pas terug overstappen naar de kwartaalopgave 
zodra er minstens vier kwartalen verstreken zijn, zonder dat de drempel van 
50.000 EUR in één of meer van die vier kwartalen opnieuw overschreden 
wordt (Beslissing nr. E.T. 117.215/5 van 16 november 2009, bijwerking 1 
januari 2012). 

 
Overgang 
 
De bepalingen inzake de overgang van het ene stelsel naar het andere zijn 
niet veranderd. Met als gevolg dat zodra de (nieuwe) drempel van 
2.500.000 EUR (of 250.000 EUR voor de specifiek opgesomde goederen) 
wordt overschreden, de belastingplichtigeverplicht is om over te stappen 
naar het stelsel van maandaangiften.  
Zo'n verplichte overgang moet gebeuren bij het verstrijken van het 
kalenderkwartaal waarin de drempel is overschreden. De belastingplichtige 
is ertoe gehouden het lokale BTW-controlekantoor op de hoogte te brengen 
van de verplichte overgang. Deze kennisgeving moet bij het BTW-
controlekantoor schriftelijk worden ingediend, uiterlijk de tiende van de 
maand volgend op het voormelde kalenderkwartaal (art. 18, § 3, al. 1 KB 



 

nr. 1). 
 
In de andere gevallen is de overgang van het ene naar het andere 
aangiftestelsel mogelijk, voor zover de belastingplichtige er uitdrukkelijk om 
verzoekt, en de overgang door de BTW-Administratie wordt toegestaan.  
Het verzoek moet de vorm aannemen van een gemotiveerd verzoekschrift, 
dat moet worden ingediend bij het BTW-controlekantoor waaronder de 
belastingplichtige ressorteert. Het lokale BTW-controlekantoor zal de 
overgang vervolgens moeten goedkeuren.  
De (goedgekeurde) overgang (om een andere reden dan het overschrijden 
van de drempels) heeft pas uitwerking op "de eerste dag van het 
aangiftetijdvak van de door de belastingplichtige gevraagde regeling 
volgend op de datum van aanvaarding van de aanvraag door de betrokken 
administratie" (art. 18, § 3, al. 2 KB nr. 1). 

 

Wat met maandindieners die nu 

kwartaalindieners zouden 

worden?  

Het KB heeft niet voorzien in een overgangsregeling voor 'maandindieners' 
die voortaan (ingevolge de verhoging van de grensbedragen) in aanmerking 
komen voor een kwartaalaangifte. De nieuwe grensbedragen zijn echter pas 
in werking getreden op 1 januari 2014. Zodat het ook alleen maar mogelijk 
is om het 'gemotiveerd verzoekschrift' in 2014 in te dienen.  
Met als gevolg dat ondernemingen die maandaangiften indienen, ten 
vroegste vanaf het tweede kwartaal van 2014 in aanmerking kunnen komen 
om over te stappen op een kwartaalaangifte. 

 

Voorschotten 

 
Ook de regeling van de maandelijkse voorschotten voor kwartaalaangevers 
is niet veranderd. Belastingplichtigen die onder de hogere drempels zouden 
overwegen om over te stappen naar het stelsel van kwartaalaangiften, 
moeten er dus rekening mee houden dat zij voorschotten zullen moeten 
betalen wanneer hun aangifte 'saldeert' in een netto te betalen BTW 
(rooster 71). Het voorschot is gelijk aan "een derde van de belasting die 
door die belastingplichtige voor het vorige kalenderkwartaal verschuldigd 
was". Het voorschot moet worden betaald uiterlijk de twintigste van de 
tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal (art. 19, § 1 en § 2 
KB nr. 1). De betaalde voorschotten worden achteraf verrekend met de 
BTW die verschuldigd is voor het betrokken kwartaal. 

 



 

wat zijn de nadelen van 

maandelijkse BTW aangifte 

Bovendien verliest men bij het overstappen op kwartaalaangiften de 
mogelijkheid om BTW-tegoeden maandelijks terug te vragen, vermits men 
geen maandelijkse aangifte meer indient (art. 8/1, § 2, al. 1, 3° KB nr. 4). 
 
 
 
 

 

 
 
 


