
Herziening van het systeem van vooruitbetaling van de btw bij invoer 

 

Situering 

 

De voorzitter van de FOD Financiën heeft op 3 juli 2012 advies gevraagd aan het Instituut voor de 

Nationale Rekeningen (INR) inzake de budgettaire impact van een eventuele herziening van het 

systeem van de vooruitbetaling van btw in het kader van de vergunning om de wegens invoer 

verschuldigde belasting op toegevoegde waarde (btw) te mogen verleggen naar de periodieke btw-

aangifte. 

 

Bij invoer van goederen uit derde landen (niet  EU-lidstaten) kan de verschuldigde btw worden betaald 

hetzij bij de ontvanger van de douane uiterlijk de donderdag van de week volgend op de week van de 

invoer, hetzij door inschrijving van het verschuldigde bedrag in de periodieke btw-aangifte van de 

betrokken btw-belastingplichtige, mits een vergunning vanwege de Minister van Financiën wordt 

verleend. 

 

Deze vergunning wordt echter slechts uitgereikt onder de voorwaarde van de betaling aan de 

Schatkist van een forfaitair bedrag gelijk aan 1/24
ste

 van de btw die is verschuldigd op de invoer die hij 

tijdens het voorbije kalenderjaar heeft verricht. Jaarlijkse herzieningen in plus of min zijn mogelijk 

volgens de invoeromzet gerealiseerd tijdens het voorbije kalenderjaar.  

De betaling van dit bedrag ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting de over zijn invoer 

verschuldigde btw volledig op te nemen in zijn periodieke aangifte. Evenmin wordt dit bedrag 

verrekend met de te betalen btw. Bij stopzetting van de vergunning wordt het bedrag in principe 

terugbetaald.  Dit systeem is van kracht sinds 1973; in 1992 werd de vooruitbetaling verlaagd van 

1/12
ste

 naar 1/24
ste

 van de wegens invoer verschuldigde btw tijdens het voorbije kalenderjaar. 

 

De federale overheid onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst deze regeling af te bouwen en de 

vooruitbetalingen terug te betalen. Het systeem zou in dat geval worden vervangen door een nieuw 

verleggingsysteem zonder vooruitbetaling.  

 

Aan het INR wordt gevraagd om een advies te verlenen omtrent de impact van een dergelijke wijziging 

op het financieringssaldo en schuldgraad van de overheid. 

 

 

Advies van het INR. 

 

Volgens het ESR1995 dient de btw te worden geregistreerd op het moment van de aankoop van 

goederen en diensten door kopers die de btw niet kunnen aftrekken (voornamelijk consumptie door 

huishoudens).  

 

Het beschreven systeem van vooruitbetaling van de btw bij invoer staat los van de aanrekening van 

de verschuldigde btw in de overheidsrekeningen. Het gaat louter om een systeem dat de 

vennootschappen verplicht om een waarborg te betalen met als doel een vergunning te bekomen om 

van het systeem van periodieke aangifte gebruik te kunnen maken. De waarborg biedt de overheid in 

geval van wanbetaling de mogelijkheid om de betaling van de btw te bekomen.  

 

Het betalen van deze vooruitbetaling door de vennootschappen, de jaarlijkse herziening en de 

terugbetaling ervan worden in het ESR1995 beschouwd als louter financiële verrichtingen, zonder 

impact op het vorderingssaldo van de overheid en dienen te worden geregistreerd onder het financieel 

instrument "transitorische posten (F.79)". Daarentegen zou de voorgestelde wijziging aan het systeem 

van de vooruitbetaling van de btw bij invoer, ceteris paribus, aanleiding geven tot een verhoging van 

de bruto-geconsolideerde overheidsschuld. 

 



In  de mate dat deze vooruitbetalingen de door de FOD Financiën aan het INR overgemaakte 

maandelijkse gegevens inzake btw beïnvloeden, maakt dat het INR bij eventuele terugbetalingen 

ervan dient te worden geïnformeerd om een correcte registratie te kunnen verzekeren. Gelet op het 

feit dat dit systeem een invloed heeft gehad op de geregistreerde btw in het verleden, dient het INR 

tevens een overzicht te krijgen van de jaarlijkse impact van dit systeem op de ontvangsten voor het 

verleden.  
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