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HOOFDSTUK IX
BIJZONDERE REGELINGEN

Afdeling I
Kleine ondernemingen

Art. 56. }1[§ 1. Ten aanzien van door Hem te omschrijven
kleine ondernemingen regelt de Koning de wijze waarop
de administratie, na overleg met de betrokken bedrijfs-
groeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag vast-
stelt, wanneer zulks mogelijk is.

§ 2. }2[...]2]1

}1. – Vervangen bij art. 70 wet 28 december 1992, B.S., 31 december
1992, inwerkingtreding: 1 januari 1993 (art. 101)

}2. – § 2, na wijzigingen, opgeheven bij art. 35 wet 15 mei 2014, B.S.,
22 mei 2014, inwerkingtreding: 1 april 2014 (art. 39)

Stefan Ruysschaert
Verwijzingen
Artikel 281 btw-richtlijn

Cass. 20 februari 2014, F.12.0053.N (Bevoegdheidsdelegatie – Legaliteitsbeginsel – Gelijkheids-
beginsel) 
Inzake btw bestaan een aantal bijzondere regelingen. De forfaitaire regeling vormt één van deze
regelingen. Het betreft een optioneel stelsel.

Artikel 281 van de btw-richtlijn voorziet in de mogelijkheid om een forfaitaire regeling in te voeren.
Deze bepaling werd omgezet naar Belgisch recht in artikel 56, § 1 Wbtw en in KB nr. 2 van
7 november 1969.
De forfaitaire regeling vormt in wezen een afwijking op de bepalingen betreffende de maatstaf
van heffing; deze wordt namelijk forfaitair bepaald.
De forfaitaire grondslagen maken het mogelijk de belastbare omzet van de belastingplichtige te
bepalen in de gevallen waarin die omzet niet blijkt uit facturen of andere precieze gegevens,
zonder dat de betrokkene zijn ontvangsten dagelijks in een ontvangstenboek moet optekenen.
Ingevolge artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit nr. 1 is die regeling slechts van toepassing op
de kleine ondernemingen die gewoonlijk slechts aan particulieren roerende goederen leveren
of diensten verstrekken en die voor hun handelingen geen factuur uitreiken. Ze geldt dus niet
voor de belastingplichtigen die normaal facturen of als zodanig geldende stukken uitreiken om
hun handelingen te staven en inzonderheid niet voor degenen die geregeld goederen leveren of
diensten verstrekken aan beroepsmensen (groothandelaars, handelaars in meststoffen, enz.) of
voor degenen die werk in onroerende staat verrichten (aannemers van metselwerk, plafonneer-
ders, schilders, enz.). Dat uitgezonderd, zijn de gewone mechanismen van het btw-stelsel, en in-
zonderheid het mechanisme van de aftrek, in beginsel van toepassing op de kleine ondernemin-
gen die aan de forfaitaire regeling onderworpen zijn. Die ondernemingen blijven overigens ge-
houden tot de voornaamste, weliswaar vereenvoudigde, verplichtingen van de belastingplichti-
gen (indienen van een periodieke aangifte, voldoen van de belasting aan de Staat, enz.).

1. Voor welke sectoren bestaan forfaits?
Forfaitaire regelingen bestaan voor de volgende sectoren: kleinhandelaars in levensmiddelen; klein-
handelaars in zuivelproducten en melkventers; drogisten; kleinhandelaars in wild en gevogelte;
kleinhandelaars in schoeisel; schoenherstellers; kleinhandelaars in vis; visventers; kleinhandelaars
in diverse textiel- en lederwaren; kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen; kleinhandelaars
in kranten en tijdschriften; kleinhandelaars in boeken; kleinhandelaars in tabaksproducten; slagers-
spekslagers; bakkers, brood- en banketbakkers; caféhouders; kappers; apothekers; geneesheren met
geneesmiddelendepot; consumptie-ijsbereiders; exploitanten van frietkramen en foornijveraars.

2. Belastingplichtigen die aan de forfaitaire regeling worden onderworpen 
Om voor een bepaald jaar aan de forfaitaire regeling onderworpen te zijn moet de belastingplichtige:
1° zijn werkzaamheid uitoefenen in een bedrijfssector waarvoor de Administratie forfaitaire
grondslagen van aanslag heeft vastgesteld;
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2° aan de volgende voorwaarden voldoen (KB nr. 2, art. 1 en 2):

– eerste voorwaarde: vorm van de onderneming;

De belastingplichtige moet een fysieke persoon zijn of een vennootschap onder firma, een ge-
wone commanditaire vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid. Andere rechtspersonen (N.V., commanditaire vennootschap op aandelen, coöperatieve
vennootschap, vzw, openbare lichamen, enz.) kunnen dus niet aan een forfaitaire regeling wor-
den onderworpen of de toepassing ervan kiezen.

– tweede voorwaarde: aard van de handelingen;

Een forfait is normaal uitgewerkt voor belastingplichtigen die niet geregeld facturen of als zodanig
geldende stukken moeten uitreiken. Daarom vindt de forfaitaire regeling enkel toepassing op be-
lastingplichtigen van wie de totale omzet voor ten minste 75% bestaat uit handelingen waarvoor
geen verplichting tot uitreiking van een factuur of van een als zodanig geldend stuk is opgelegd.
Van het forfait zijn dus uitgesloten de belastingplichtigen die facturen of als zodanig geldende
stukken moeten uitreiken voor meer dan 25% van het bedrag van hun handelingen, exclusief btw.

Het percentage van 75 kan evenwel tot 60 worden herleid in twee gevallen:

— wanneer de handelingen slechts een gering aantal belangrijke klanten betreffen
(bv. leveringen aan collectiviteiten);

— wanneer ze betrekking hebben op hoeveelheden goederen die niet merkelijk gro-
ter zijn dan de hoeveelheden die gewoonlijk aan particulieren worden geleverd (bv.
leveringen aan vaklui).

– derde voorwaarde: beperkte omzet.

Om aan een forfaitaire regeling onderworpen te zijn mag de belastingplichtige geen jaaromzet
hebben die tijdens het afgelopen jaar meer bedroeg dan een bepaald bedrag, exclusief btw. Dat
bedrag werd vastgesteld op 750.000,00 EUR (zie KB van 23 augustus 2004 tot wijziging van de
KB's nrs. 1 en 2 –BS van 31 augustus 2004).

Voor de berekening van die jaaromzet moeten in aanmerking worden genomen al de handelin-
gen die de belastingplichtige zelfstandig verricht in de uitoefening van al zijn economische
werkzaamheden, hierin begrepen de handelingen die vrijgesteld zijn van de btw (bv. de uitvoe-
ren, de intracommunautaire leveringen van goederen en de hiermee gelijkgestelde handelin-
gen, de leveringen aan ambassades, enz.), die in het buitenland verricht worden, of die aan een
bijzondere regeling onderworpen zijn (bv. verkoop van tabaksfabricaten).

Geen rekening moet worden gehouden met voorschotten, uitzonderlijke opbrengsten (bv. ver-
koop van gebruikte bedrijfsmiddelen), de inkomsten uit handelingen die de belastingplichtige
niet zelfstandig verricht (bv. inkomsten als loon- of weddetrekkende), de opbrengsten van een
landbouwexploitatie die onderworpen is aan de bijzondere landbouwregeling, inkomsten uit
onroerende verhuur in de mate waarin ze van de btw zijn vrijgesteld en opbrengsten uit beheer-
operaties betreffende het privaat of maatschappelijk vermogen welke als dusdanig door de Ad-
ministratie der Directe Belastingen worden erkend (bv. verkoop van aandelen).

Wanneer een belastingplichtige verschillende economische werkzaamheden uitoefent (bv. bakker
en kruidenier), moet het totaal worden gemaakt van de omzet van die verschillende activiteiten.

Wanneer verschillende belastingplichtigen economische werkzaamheden uitoefenen in onver-
deeldheid of in vereniging dient de totale gezamenlijke omzet van al die werkzaamheden in
aanmerking te worden genomen.

Daarentegen, wanneer echtgenoten een onderscheiden economische werkzaamheid uitoefe-
nen (bv. de man caféhouder en de vrouw kruidenierster), wordt afzonderlijk rekening gehou-
den met de omzet van ieder, ongeacht hun huwelijksvoorwaarden.

De belastingplichtigen die hun werkzaamheid aanvangen worden slechts aan de forfaitaire re-
geling onderworpen indien zij in de aangifte van aanvang van werkzaamheid, voorgeschreven
bij artikel 53, § 1, eerste lid, 1°, van het Wbtw, verklaren, onder controle van de Administratie,
dat hun beroepswerkzaamheid naar alle waarschijnlijkheid zal voldoen aan de voor de toepas-
sing van de forfaitaire regeling bepaalde voorwaarden. 
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3. Soorten forfaits 

3.1. Algemene forfaits

Voor de belangrijke bedrijfssectoren van de kleinhandel en het ambacht (slagers, kruideniers,
caféhouders, kappers, enz.) zijn algemene forfaits vastgesteld. Ze gaan uit van de stelling dat de
belastingplichtigen die eraan onderworpen zijn hun werkzaamheid uitoefenen in normale om-
standigheden die nagenoeg dezelfde zijn voor alle kleinhandelaars en vaklui van die sector. 

3.2. Bijzondere forfaits

Sommige groepen van kleinhandelaars die hun werkzaamheid uitoefenen in sectoren waar-
voor een algemeen forfait werd vastgesteld, zijn gespecialiseerd in de verkoop van bepaalde
producten (bv. levensmiddelenzaken gespecialiseerd in wild en gevogelte) of bevoorraden zich
op een bijzondere wijze (bv. visventers die rechtstreeks in de vismijn kopen, aankopen in "cash
and carry"-bedrijven), en behalen dan een winstmarge welke merkelijk groter is dan die van de
andere kleinhandelaars van dezelfde sector, die hun koopwaren in een normale onderlinge ver-
houding verkopen of zich op de gewone wijzen bevoorraden.
Voor die bijzondere groepen kan de Administratie, na overleg met de betrokken bedrijfsgroepe-
ringen, bijzondere forfaits vaststellen. Die bijzondere forfaits zijn opgenomen in de regelingen
die de algemene forfaits vaststellen. 

3.3. Individuele forfaits

Bepaalde belastingplichtigen oefenen hun beroepswerkzaamheid uit in zulke individuele om-
standigheden, dat het niet mogelijk is hun omzet te berekenen volgens de algemene of de bij-
zondere forfaits die voor hun sector zijn vastgesteld zonder tot opvallende ongelijkheden bij de
heffing van de btw te komen. Die belastingplichtigen worden uitdrukkelijk van de forfaitaire re-
geling uitgesloten door de regelingen tot vaststelling van de forfaits.
In een brief gericht aan het hoofd van het controlekantoor waaronder ze ressorteren, kunnen
die belastingplichtigen echter individueel vragen dat de forfaitaire grondslagen van aanslag van
het algemeen of bijzonder forfait zouden worden aangepast aan hun speciale werkzaamheid.
Het hoofd van het controlekantoor betekent zijn beslissing bij aangetekende brief.
De belastingplichtige die binnen een maand van die betekening niet te kennen heeft gegeven
dat hij zich wil houden aan de normale btw-regeling, wordt geacht onderworpen te zijn aan de
forfaitaire regeling volgens de grondslagen vastgesteld door het hoofd van het controlekantoor.

4. Voorbeeld

De kapper die beweert in uitzonderlijke ongunstige exploitatievoorwaarden te moeten werken
mag op de hiervoor uiteengezette wijze vragen de forfaitaire grondslagen aan te passen om met
zijn bijzondere toestand rekening te houden. Hij moet zijn aanvraag staven met positieve en
controleerbare gegevens die betrekking hebben op het geheel van zijn toestand. Een verminde-
ring van het aantal openingsdagen van het salon kan op zichzelf niet het bewijs zijn van het be-
staan van uitzonderlijk ongunstige exploitatievoorwaarden. 

5. Optiemogelijkheid 

De belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de forfaitaire regeling, mogen opteren voor de
toepassing van de normale regeling op grond van hun werkelijke omzet.
Die optie heeft uitwerking vanaf 1 april, op voorwaarde dat zij vóór 15 maart wordt gedaan bij
aangetekende brief gericht aan het controlekantoor van de btw waaronder de belastingplich-
tige ressorteert. Na een dergelijke optie kan de belastingplichtige slechts opnieuw overgaan
naar de forfaitaire regeling na gedurende twee volle jaren aan de gewone regeling onderwor-
pen te zijn geweest (KB nr. 2 en art. 5, § 1).
Van zijn kant kan de belastingplichtige die volgens de gewone regeling wordt belast, opteren
voor de forfaitaire regeling indien hij de gestelde voorwaarden vervult. Die optie moet eveneens
worden gedaan vóór 15 maart bij aangetekende brief gericht aan het controlekantoor. Zij heeft
uitwerking vanaf 1 april van hetzelfde jaar (KB nr. 2 en art. 5, § 2).
De belastingplichtige onderworpen aan de forfaitaire regeling zal van rechtswege aan de vrij-
stellingsregeling van belasting worden onderworpen vanaf 1 juli van een bepaald jaar, indien
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hij de voorwaarden vervult om van deze regeling te genieten, inzonderheid indien zijn gedu-
rende het voorgaande kalenderjaar gerealiseerd omzetcijfer niet meer dan 25.000 EUR (vanaf
1/4/2014, voorheen 5.580 EUR, excl. btw, daarna 15.000 EUR, excl. btw tot 31/12/2015) be-
draagt. De belastingplichtige die niet wenst te genieten van deze regeling dient daarvan het
hoofd van het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert, vóór 1 juni, bij ter post aangete-
kende brief in kennis te stellen.

Op zijn verzoek zal hij evenwel reeds vanaf 1 januari onderworpen worden aan de vrijstellings-
regeling van belasting indien uit zijn exploitatievooruitzichten blijkt dat het beperkt jaarlijks
omzetcijfer niet zal overschreden worden. Te dien einde moet hij in de loop van het laatste
kwartaal maar vóór 15 december van het lopende jaar, een aanvraag indienen, bij het hoofd
van het controlekantoor waaronder hij ressorteert, bij ter post aangetekende brief, waarin hij
het omzetcijfer vermeldt dat werd gerealiseerd tijdens de eerste drie kwartalen van het lopende
jaar, alsmede een raming van het omzetcijfer van het vierde kwartaal. Wanneer aan zijn verzoek
een gunstig gevolg wordt gegeven, zal de belastingplichtige aan de vrijstellingsregeling van be-
lasting worden onderworpen vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Daartegenover kan de kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belas-
ting (bedoeld in art. 56bis Wbtw) opteren voor de forfaitaire regeling zelfs indien haar jaarlijks
omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 EUR. Deze optie heeft uitwerking bij het verstrijken
van de maand die volgt op deze waarin de ter post aangetekende brief wordt verzonden aan het
hoofd van het controlekantoor waaronder ze ressorteert. De kleine onderneming die dergelijke
optie heeft uitgeoefend, kan echter niet opnieuw overgaan naar de vrijstellingsregeling van be-
lasting vóór 1 januari van het derde jaar na dat waarin de optie uitwerking heeft gehad.

Daarenboven, indien het totaalbedrag van zijn omzetcijfer in de loop van een kalenderjaar meer
bedraagt dan 25.000 EUR kan de belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling
van belasting opteren voor de forfaitaire regeling in plaats van rechtswege aan de normale re-
geling te worden onderworpen. Indien hij de voorwaarden vervult om van deze regeling te ge-
nieten en het hoofd van het bevoegde controlekantoor, bij ter post aangetekende brief, van zijn
keuze in kennis heeft gesteld, zal hij aan de forfaitaire regeling worden onderworpen voor de
handelingen die hij verricht vanaf de eerste handeling, in z'n totaliteit beschouwd, waarbij de
drempel van 25.000 EUR wordt overschreden. 

6. Verval van de forfaitaire regeling 

Wanneer een belastingplichtige die aan de forfaitaire regeling is onderworpen, naderhand niet
meer voldoet aan de voorwaarden die voor de toepassing ervan zijn gesteld moet hij, vanaf de
eerste dag van het kwartaal dat volgt op dat waarin zijn toestand werd gewijzigd, overgaan naar
de normale regeling van de belasting (zie KB nr. 2 en art. 6). Die overgang is onder meer ver-
plicht wanneer het maximum inzake jaaromzet is overtroffen, wanneer het toegelaten percen-
tage handelingen met factuur wordt overtroffen, wanneer krachtens een uitsluitingclausule de
toepassing van de forfaitaire regeling wordt uitgesloten, enz. In al deze gevallen moet de belas-
tingplichtige spontaan overgaan naar de normale regeling van de belasting en binnen 15
dagen het controlekantoor waaronder hij ressorteert van deze wijziging in zijn beroepswerk-
zaamheid schriftelijk verwittigen. Deze regel wordt door de Administratie met de nodige soepel-
heid toegepast. Zo zal een lichte overschrijding van de gestelde grenzen worden gedoogd wan-
neer mag worden verwacht dat de overschrijding slechts toevallig is.

Wanneer de jaaromzet van een aan het forfait onderworpen belastingplichtige in de loop van
het verstreken kalenderjaar niet meer bedraagt dan 25.000 EUR, wordt deze belastingplichtige
vanaf 1 juli van het volgende jaar aan de vrijstellingsregeling van belasting onderworpen, be-
houdens indien hij vóór 1 juni het hoofd van het btw-controlekantoor waaronder hij ressor-
teert, bij ter post aangetekende brief, in kennis stelt dat hij van de vrijstellingsregeling van de
belasting niet wenst te genieten.

De overgang naar de vrijstellingsregeling heeft voor gevolg dat een herziening van de aftrek van
de belasting dient te gebeuren van de andere goederen dan bedrijfsmiddelen, die nog niet wer-
den vervreemd en van de diensten die nog niet werden gebruikt op het tijdstip van de wijziging
van belastingregeling alsook van de nog bruikbare bedrijfsmiddelen die op dat tijdstip nog be-
staan, en waarvan de oorspronkelijke aftrek het voorwerp uitmaakt van een herziening. Ander-
zijds bestaat ook de mogelijkheid om de btw te recupereren die werd betaald op de forfaitair
berekende verkoopprijs van de goederen in voorraad die vervroegd werden belast. 
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}1[Art. 56bis. § 1. De belastingplichtigen van wie de in Bel-
gië gerealiseerde jaaromzet niet meer bedraagt dan
}2[25.000 euro]2, kunnen belastingvrijstelling genieten voor
de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten.

Wanneer de belastingplichtige bedoeld in het eerste lid, een
economische activiteit aanvangt in de loop van een kalen-
derjaar, wordt het drempelbedrag bedoeld in het eerste lid,
proportioneel verminderd a rato van het aantal kalenderda-
gen verstreken tussen 1 januari van het betrokken kalen-
derjaar en de datum van aanvang van voormelde activiteit.

§ 2. De btw-eenheden in de zin van artikel 4, § 2, zijn uit-
gesloten van de vrijstellingsregeling van belasting.

Zijn daarenboven uitgesloten, voor het geheel van hun
economische activiteit, de belastingplichtigen die gere-
geld verrichten:

1° werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, § 2,
tweede lid, alsook de ermee gelijkgestelde handelingen;

2° leveringen van goederen en diensten waarvoor zij ge-
houden zijn aan de klant het kasticket uit te reiken bedoeld
in het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het be-
palen van de definitie en de voorwaarden waaraan een ge-
registreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen;

3° leveringen van oude materialen, van oude materialen
ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van indu-
strieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik,
van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot in de zin
van artikel 199, eerste lid, punt d), van de Richtlijn 2006/
112/EG. De Koning stelt de lijst op van de door deze bepa-
ling bedoelde goederen.
}3[De uitsluiting bedoeld in het tweede lid, 1°, is niet van
toepassing voor de diensten verricht door belastingplich-
tige natuurlijke personen onder de voorwaarden bedoeld
in artikel 50, § 4.]3

§ 3. De vrijstellingsregeling van belasting is niet van toe-
passing op:

1° de handelingen bedoeld in artikel 8;

2° de leveringen van nieuwe vervoermiddelen verricht
onder de voorwaarden van artikel 39bis;
3° de leveringen van goederen en diensten verricht door
een belastingplichtige die niet in België is gevestigd;

4° de handelingen bedoeld in artikel 58, §§ 1 en 2;

5° de handelingen verricht op verborgen wijze, met name
de handelingen die niet worden aangegeven en de hande-
lingen die ongeoorloofd zijn.

§ 4. De omzet die als maatstaf dient om in aanmerking te
komen voor de belastingvrijstelling, wordt gevormd door
het bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde
waarde, van:
1° de belaste leveringen van goederen en diensten;
2° de handelingen vrijgesteld krachtens de artikelen 39
tot 42;
3° de handelingen met betrekking tot onroerende goede-
ren bedoeld in artikel 44, § 3, 1° en 2°, de financiële han-
delingen bedoeld in artikel 44, § 3, 5° tot 11°, en de han-
delingen van verzekering en herverzekering bedoeld in
artikel 44, § 3, 4°, tenzij die handelingen met andere han-
delingen samenhangende handelingen zijn.
De overdracht van lichamelijke of onlichamelijke be-
drijfsmiddelen van de onderneming, de handelingen be-
doeld in paragraaf 3, de handelingen verricht door land-
bouwondernemers onderworpen aan de bijzondere rege-
ling bedoeld in artikel 57 en de niet in België verrichte
handelingen, worden evenwel niet in aanmerking geno-
men voor de vaststelling van de omzet.
§ 5. De belastingplichtigen die belastingvrijstelling genie-
ten, kunnen de belasting geheven van de goederen en de
diensten die ze gebruiken voor het verrichten van hun van
de belasting vrijgestelde handelingen niet in aftrek brengen.
Op de facturen of op de als zodanig geldende stukken die
deze belastingplichtigen uitreiken voor de door hen gele-
verde goederen of verrichte diensten mag de belasting,
onder welke vorm dan ook, niet worden vermeld, maar
moet de volgende vermelding worden aangebracht:»Bij-
zondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen«.
§ 6. De belastingplichtigen die in aanmerking komen
voor de belastingvrijstelling, kunnen evenwel kiezen voor
de toepassing van de belasting ten aanzien van de leverin-
gen van goederen en diensten die zij verrichten, en de
normale belastingregeling of de krachtens artikel 56 in-
gestelde bijzondere regeling toepassen.
§ 7. De Koning stelt de praktische toepassingsvoorwaar-
den en de formaliteiten vast wat betreft de aanvang, de
wijziging of de stopzetting van de activiteit of van de be-
lastingregeling. Hij bepaalt eveneens de regels voor de
uitoefening van de in paragraaf 6 bedoelde keuze.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 36 wet 15 mei 2014, B.S., 22 mei 2014, inwer-
kingtreding: 1 april 2014 (art. 39)
}2. – § 1, lid 1, gewijzigd bij art. 2 wet 6 december 2015, B.S. ,
17 december 2015, inwerkingtreding: 1 januari 2016 (art. 1 K.B.
18 december 2015, B.S., 24 december 2015)
}3. – § 2, lid 3, ingevoegd bij art. 42 Programmawet 1 juli 2016, B.S.,
4 juli 2016, inwerkingtreding: 1 juli 2016 (art. 43)

Stefan Ruysschaert
Verwijzingen

Artikel 281 tot 289 btw-richtlijn

HvJ 28 september 2006, C-128/05, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek
Oostenrijk (Niet in de lidstaat gevestigde belastingplichtigen – Geen aangifteplicht – Overschrij-
ding grenzen van de bevoegdheden waarover de lidstaten beschikken)
HvJ 15 juli 2004, C-321/02, Detlev/ Finanzamt Rendsbug (Verhuur substantiële bestanddelen
van landbouwbedrijf – Toepasselijke belastingregeling)

Inzake btw bestaan een aantal bijzondere regelingen. De vrijstellingsregeling voor kleine onder-
nemingen vormt één van deze regelingen. Het betreft een optioneel stelsel.
De artikelen 281 e.v. van de btw-richtlijn voorzien in de mogelijkheid om een vrijstellingsrege-
ling voor kleine ondernemingen in te voeren.
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De belastingplichtigen die onder de vrijstelling van deze bepaling vallen, hebben geen recht op
aftrek van btw (zie ook de art. 167 tot en met 171 en de art. 173 tot en met 177 van de btw-richt-
lijn). Zij mogen de btw evenmin op hun facturen vermelden.
De betrokken bepalingen uit de btw-richtlijn werden omgezet naar Belgisch recht in artikel
56bis Wbtw en in KB nr. 19 van 29 juni 2014 (BS van 9 juli 2014).
De bijzondere regeling ingevoerd door artikel 56bis van het Wbtw en het koninklijk besluit nr. 19
voor de kleine ondernemingen, ontheft deze laatsten van de voornaamste verplichtingen welke
normaal aan btw-belastingplichtigen worden opgelegd. Zo moeten zij onder meer geen periodieke
btw-aangiften indienen met betrekking tot de door hen verrichte handelingen en evenmin de btw
storten aan de Schatkist. Zij mogen in geen enkel geval de btw welke ze aan hun leveranciers heb-
ben betaald in aftrek brengen. Deze kleine ondernemingen krijgen een btw-identificatienummer
dat, sinds 1 januari 2010, voorafgegaan wordt door de letters BE (art. 50, § 1, van het Wbtw).
De vrijstellingsregeling van belasting wordt toegelicht in Circ. 25 augustus 2014, nr. 34/2014
(nr. E.T. 123.849, voorheen de aanschrijving nr. 2/1994), AAFisc. 
Alhoewel er in de bijzondere facultatieve regeling van self-billing (beslissing btw nr. E.T.126.564
d.d. 18 juli 2014) ook sprake is van een drempel van 15.000 EUR (deze drempel werd nadien
verhoogd tot 25.000 EUR; beslissing btw nr. E.T.124.411/2 d.d. 23 februari 2016) is deze rege-
ling voor advocaat-stagiairs en advocaat-medewerkers niet compatibel met de vrijstellingsrege-
ling. Beide regelingen kunnen dus niet gecombineerd worden.

1. Waaruit bestaat de vrijstellingsregeling van belasting?

De vrijstellingsregeling van belasting is van toepassing voor de kleine ondernemingen die leve-
ringen van goederen of dienstverrichtingen doen die bedoeld zijn in het Wbtw.
Deze regeling ontheft hen voor een groot gedeelte van de fiscale verplichtingen welke normaal
aan btw-belastingplichtigen worden opgelegd.
Zo moeten de kleine ondernemingen die van de vrijstellingsregeling genieten geen periodieke
btw-aangiften indienen. 
Zij mogen ook geen btw in rekening brengen aan hun klanten voor de handelingen die ze ver-
richten (levering van goederen of dienstverrichtingen) en zij moeten derhalve geen btw storten
aan de Schatkist. 
Daartegenover mogen zij in geen enkel geval de btw in aftrek brengen welke zij als voorbelas-
ting aan hun leveranciers hebben betaald.
Zij ontvangen een btw-identificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letters BE. 

2. Welke belastingplichtigen kunnen van de vrijstellingsregeling van belasting
genieten?

De vrijstellingsregeling van belasting is bestemd voor kleine ondernemingen die btw- belasting-
plichtigen zijn op voorwaarde dat:

– ze handelingen verrichten (leveringen van goederen of diensten) die onder de toepas-
singssfeer vallen van de vrijstellingsregeling van belasting (zie vraag 3 infra);
– het jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 EUR (zie vraag 4 infra).

Deze kleine ondernemingen kunnen om het even welke juridische vorm hebben:

– natuurlijk persoon;
– personenvennootschap;
– kapitaalvennootschap;
– vereniging;
– openbare instelling;
– …

Kunnen geen gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor het geheel van hun activiteit:

– de btw-eenheden in de zin van artikel 4, § 2 van het Wbtw;
– de ondernemingen die, op niet incidentele wijze, handelingen verrichten bestaande
uit werk in onroerende staat (in de zin van art. 19, § 2, tweede lid Wbtw) en ermee gelijk-
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gestelde handelingen (zoals beschreven in art. 20, § 2 van het koninklijk besluit nr. 1 van
29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting
over de toegevoegde waarde);
– de exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt als-
mede de traiteurs die regelmatig cateringdiensten verrichten en die gehouden zijn aan
hun klant een kasticket uit te reiken dat afkomstig is van een geregistreerd kassasysteem;
– de ondernemingen die, op niet incidentele wijze, leveringen verrichten van oude ma-
terialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industri-
eel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en
van schroot.

3. Welke zijn de handelingen die onder de toepassingssfeer van de vrijstellings-
regeling van belasting vallen?

In principe kan de rechthebbende van deze regeling alle handelingen verrichten welke zijn be-
doeld in het btw-Wetboek, behalve deze die uitdrukkelijk uit de toepassingssfeer van de nieuwe
reglementering gesloten worden. 
Handelingen uitgesloten van de vrijstellingsregeling van belasting:

– de overdrachten onder bezwarende titel door toevallige belastingplichtigen van
nieuwe gebouwen opgericht of verkregen met toepassing van de btw;
– de vestigingen, de overdrachten of wederoverdrachten door toevallige belastingplich-
tigen van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht, op onroerende goederen in
de zin van artikel 9, tweede lid, 2° van het btw-Wetboek;
– de toevallig verrichte leveringen onder bezwarende titel van nieuwe vervoermiddelen
naar een andere EU-lidstaat;
– de leveringen door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aan-
voerhavens;
– de leveringen van tabaksfabricaten (sigaretten, roltabak, enz.);
– de handelingen waarvoor de belasting opeisbaar is in België en welke verricht worden
door belastingplichtigen die niet hier te lande zijn gevestigd;
– de handelingen verricht op verborgen wijze, dit zijn:

— de niet aangegeven handelingen: het ingevolge een controle vastgesteld bijko-
mend omzetcijfer is dus uitgesloten van de vrijstellingsregeling en is aan de belas-
ting onderworpen;
— de ongeoorloofde handelingen: deze zijn bij wet verboden of in strijd met de
goede zeden of de openbare orde.

4. Hoe wordt het jaarlijks omzetcijfer bepaald? 

Dit omzetcijfer is beperkt tot 25.000 EUR per kalenderjaar. Deze drempel geldt vanaf 1 april
2014, voorheen bedroeg de drempel 5.580 EUR, excl. btw (I. MASSIN, “Kleine ondernemingen:
nieuwe drempel geldt voor omzet 2013”, Fiscoloog 2014, afl. 1377, p. 1-3).

Het wordt krachtens artikel 56bis, § 4 Wbtw gevormd door het bedrag, exclusief btw:

– van de handelingen die aan de belasting zouden onderworpen worden indien ze ver-
richt werden door een belastingplichtige onderworpen aan de normale of aan de forfai-
taire regeling;
– van de hiernavolgende door het Wetboek vrijgestelde handelingen:

— handelingen vrijgesteld wegens uitvoer, de intracommunautaire leveringen, …
(art. 39 tot 42);
— de handelingen met betrekking tot onroerende goederen (art. 44, § 3, 1° en 2°),
tenzij die handelingen bijkomstig zijn;
— de financiële handelingen (art. 44, § 3, 5° tot 11°), tenzij die handelingen bijkom-
stig zijn;
— de handelingen van verzekering en herverzekering (art. 44, § 3, 4°), tenzij die han-
delingen bijkomstig zijn; 
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Er wordt geen rekening gehouden met:

– de overdracht van bedrijfsmiddelen;
– de handelingen die uitgesloten zijn van de vrijstellingsregeling van belasting (zie vraag 3);
– de handelingen verricht door landbouwondernemers onderworpen aan de bijzondere
regeling bedoeld in artikel 57;
– de andere door het Wetboek vrijgestelde handelingen dan de hiervoor vermelde, nl. de
handelingen die worden vrijgesteld krachtens artikel 44, § 1 en 2 van het btw-Wetboek
(handelingen verricht door geneesheren, rusthuizen, scholen, …), krachtens artikel 44,
§ 3, 3° (de door de auteur of toondichter gesloten contracten voor uitgave van letterkun-
dige werken of van kunstwerken), krachtens artikel 44, § 3, 12° (leveringen tegen de no-
minale waarde van postzegels, …);
– de handelingen die plaatsvinden in het buitenland.

4.1. Wat in geval de activiteit in gemeenschap wordt uitgeoefend?

Wanneer verscheidene personen in onverdeeldheid of in vereniging een beroepswerkzaamheid
uitoefenen, dient er rekening te worden gehouden met het jaarlijks totaalbedrag van de omzet-
cijfers die ze gezamenlijk realiseren.

4.1.1. Voorbeeld

Man en vrouw verkopen biologisch geteelde groenten.
De omzet door beide gerealiseerd dient in aanmerking genomen te worden voor de berekening
van de drempel van 15.000 EUR.
Wanneer daarentegen echtgenoten een onderscheiden beroepswerkzaamheid uitoefenen,
wordt afzonderlijk rekening gehouden met de werkzaamheid van ieder van de echtgenoten, on-
geacht hun huwelijksvoorwaarden. 

4.1.2. Voorbeeld

Mijnheer is imker in bijberoep: inkomsten 5.600 EUR.
Mevrouw is naaister in bijberoep: inkomsten 12.000 EUR.
Beide kunnen afzonderlijk opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

4.2. Wat in geval het gaat om een nieuwe onderneming?

De nieuwe onderneming moet het omzetcijfer ramen dat ze in de loop van het jaar van oprich-
ting verwacht te realiseren.
Wanneer haar activiteit aanvangt in de loop van een kalenderjaar moet de vrijstellingsdrempel
verminderd worden naar rato van het aantal verstreken kalenderdagen te rekenen vanaf
1 januari van het betreffende kalenderjaar tot de datum van aanvang van haar activiteit. 

4.2.1. Voorbeeld

Een loontrekkende start de verkoop van zelf gekweekte groenten en fruit op 18 april 2014.
Hij schat dat zijn inkomsten tot eind december 2014 toch nog 12.000 EUR zullen bedragen. 
De in aanmerking te nemen drempel bedraagt: 15.000 EUR x 257/365 = 10.562 EUR (31 dagen
+ 28 dagen + 31 dagen + 18 dagen = 108 dagen zijn verstreken).
Er kan bijgevolg niet geopteerd worden voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

4.2.2. Voorbeeld

Een natuurlijke persoon is btw-belastingplichtige voor zijn bijkomende activiteit als verkoper
van ijs en koude dranken. Hij verkoopt gedurende de twee vakantiemaanden ijs en koude dran-
ken aan de kust.
De gerealiseerde omzet gedurende de maanden juli en augustus 2014 bedraagt 12.000 EUR.
Dit bedrag is het omzetcijfer dat als referentie zal dienen.

5. Hoe kan een onderneming genieten van de vrijstellingsregeling van belasting?

Hier kunnen zich twee gevallen voordoen:
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5.1. Reeds bestaande ondernemingen

5.1.1. Automatisch, op 1 juli van elk jaar

De onderneming die tijdens het verstreken kalenderjaar een omzet heeft gerealiseerd die het
bedrag van 25.000 EUR, exclusief btw, niet overschrijdt, en die handelingen verricht andere dan
deze welke uitdrukkelijk zijn uitgesloten, zal automatisch onderworpen worden aan de vrijstel-
lingsregeling van belasting vanaf 1 juli van het volgende jaar.
Niettemin kan de onderneming in dit geval opteren voor het behoud van haar belastingregeling
(normale regeling van de belasting of forfaitaire regeling).
Ze moet deze optie vóór 1 juni meedelen aan het voor haar bevoegd controlekantoor.

5.1.2. Vanaf 1 januari van elk jaar

Indien zij aan alle voorwaarden voldoet om ervan te kunnen genieten, mag de onderneming in
de loop van het laatste kwartaal maar vóór 15 december van het lopend jaar de overgang naar
de vrijstellingsregeling vragen met ingang vanaf 1 januari van het volgend jaar. 

5.2. Nieuwe ondernemingen

Om van de vrijstellingsregeling van belasting te kunnen genieten moet de nieuwe onderne-
ming het omzetcijfer ramen dat ze in de loop van het jaar van oprichting verwacht te realiseren.
Bij de indiening van de aangifte van aanvang van werkzaamheid (doc. nr. 604 A) wordt dit bedrag
vergeleken met 25.000 EUR, eventueel verminderd naar rato van de exploitatietermijn die loopt
tussen het tijdstip waarop de werkzaamheid een aanvang nam en het einde van het kalenderjaar. 

6. Kan de kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van
belasting, opteren voor een andere belastingregeling?
De kleine onderneming die onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting kan opte-
ren voor de normale of forfaitaire belastingregeling, zelfs indien ze een omzetcijfer realiseert dat
25.000 EUR niet overtreft.
De optie heeft uitwerking te rekenen vanaf het verstrijken van de maand na die waarin de belas-
tingplichtige bij een ter post aangetekende brief, zijn aanvraag om wijziging heeft verzonden
aan het hoofd van het controlekantoor waaronder hij ressorteert. 
In dit geval zal de kleine onderneming niet opnieuw kunnen overgaan naar de vrijstellingsrege-
ling van belasting vóór 1 januari van het derde jaar na dat waarin de optie uitwerking heeft ge-
had. De optie om opnieuw over te gaan naar de vrijstellingsregeling moet vóór 1 december bij een
ter post aangetekende brief worden betekend aan het hoofd van het bevoegd controlekantoor. 

6.1. Voorbeeld

Een verkoper van tweedehands computermateriaal met een omzet van 12.000 EUR, excl. btw in het
afgelopen jaar opteert op 4/6/2014 (via aangetekende brief) om onder de normale regeling te vallen.
De optie heeft uitwerking vanaf 1 augustus 2014.
Op 1 januari 2017 kan opnieuw overgegaan worden naar de vrijstellingsregeling voor kleine
ondernemingen (mits aangetekende brief voor 1 december 2016).

7. Is de wijziging van regeling mogelijk in andere gevallen?
Ja, de wijziging van regeling kan zich ook voordoen in geval van stijging of daling van het door
de belastingplichtige gerealiseerde omzetcijfer. 

7.1. Overgang van de vrijstellingsregeling van belasting naar de normale regeling of de
forfaitaire regeling.

Indien, ten gevolge van de stijging van zijn omzetcijfer, de belastingplichtige die geniet van de
vrijstellingsregeling het omzetplafond van 25.000 EUR overschrijdt, dient hij het bevoegde con-
trolekantoor daarvan in kennis te stellen bij ter post aangetekende brief.
Hij wordt onderworpen aan de normale regeling van de belasting. Hij kan in voorkomend geval
ook opteren voor de forfaitaire regeling.
Evenwel, zo de overschrijding van het omzetplafond uitzonderlijk is, behoudt hij het voordeel van de
vrijstelling wanneer het bedrag van het omzetcijfer, in de loop van een kalenderjaar, niet hoger is
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dan 20.661 EUR (bedrag van het maximaal omzetcijfer, verhoogd met 10%). Deze toegeving is
enkel mogelijk indien de overschrijding van de drempel maximum 10% bedraagt en uitzonderlijk is.
Dit geval uitgezonderd zal de belastingplichtige onderworpen zijn aan de normale regeling of,
eventueel, aan de forfaitaire regeling, vanaf de eerste handeling, waarvoor het omzetplafond
van 25.000 EUR werd overschreden. De belastingregeling van de belastingplichtige zal dus zo
spoedig als mogelijk dienen te worden gewijzigd en een regularisatie zal dienen te worden uit-
gevoerd vanaf de eerste handeling waarbij de drempel wordt overschreden. Deze handeling zal
in haar geheel dienen te worden belast. 
De belastingplichtige die nagelaten heeft de Administratie in kennis te stellen van de belasting-
regeling waarvoor hij wenst te opteren zal aan de normale regeling van de belasting worden
onderworpen. 

7.2. Overgang van de forfaitaire regeling of van de normale regeling naar de vrijstel-
lingsregeling van belasting 

Indien tijdens het verstreken kalenderjaar de jaaromzet van een belastingplichtige die niet is on-
derworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting niet meer bedraagt dan 25.000 EUR, is de
belastingplichtige van rechtswege aan de vrijstellingsregeling onderworpen vanaf 1 juli van het
volgend jaar. Dit alles voor zover de handelingen die hij verricht niet zijn uitgesloten uit de toe-
passingssfeer van de regeling en voor zover hij zich niet tegen de toepassing van de regeling ver-
zet bij ter post aangetekende brief, per mail of per fax vóór 1 juni.
De belastingplichtige die reeds vanaf 1 januari van het volgend jaar wenst te genieten van de vrij-
stellingsregeling van belasting kan te dien einde een aanvraag indienen vóór 15 december van het
lopend jaar. Dit mag hij wanneer zijn exploitatievooruitzichten laten vermoeden dat zijn omzetcijfer
(omzet gerealiseerd tijdens de eerste drie kwartalen van het lopend jaar, alsmede een raming van de
omzet van het vierde kwartaal) na afloop van het kalenderjaar niet hoger zal zijn dan 25.000 EUR. 

8. Brengt de wijziging van belastingregeling gevolgen met zich mee? 

De wijziging van belastingregeling impliceert belangrijke gevolgen, naargelang de belasting-
plichtige van de vrijstellingsregeling van belasting overgaat naar een regeling met betaling van
de belasting of, omgekeerd, van de normale of forfaitaire regeling naar de vrijstellingsregeling. 

8.1. Welke gevolgen brengt de overgang van de vrijstellingsregeling van belasting naar
een regeling met betaling van de belasting (normale of forfaitaire regeling) met zich mee?

Het kan nodig zijn, ten gevolge van deze wijziging van regeling, over te gaan tot een teruggaaf
van belasting in het voordeel van de belastingplichtige die, voordien, genoot van de vrijstellings-
regeling. In dat geval, zal laatstgenoemde, met inachtneming van de bestaande beperkingen:

– de btw kunnen aftrekken geheven van de andere goederen dan bedrijfsmiddelen, die
zich nog in voorraad bevinden op het tijdstip van de wijziging in de belastingregeling en
van de diensten die op die datum nog niet werden gebruikt;
– voor de nog bruikbare bedrijfsmiddelen, waarvoor de voor herziening vatbare periode nog
niet is verlopen (5 jaar of 15 jaar afhankelijk van de aard van het goed) een regularisatie in
zijn voordeel bekomen naar verhouding van het aantal resterende jaren van deze periode.

De teruggaaf zal evenwel slechts plaatsvinden indien de belastingplichtige bij het bevoegde con-
trolekantoor binnen drie maanden vanaf de wijziging van belastingregeling, twee exemplaren
van de gedetailleerde inventaris van de voorraad en een staat van de bedrijfsmiddelen indient.
Deze stukken dienen op een gedetailleerde wijze te vermelden:

– de goederen en diensten die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van
de voor teruggaaf vatbare belasting;
– de datum waarop die goederen werden geleverd en die diensten werden verstrekt aan
de belastingplichtige en het nummer van de aankoopfactuur of van het invoerdocument;
– de maatstaf van heffing waarover ze met de btw werden belast;
– het terug te geven bedrag van de belasting.

Het recht op teruggaaf wordt uitgeoefend bij het indienen van de aangifte met betrekking tot
de handelingen van de laatste maand van het kalenderkwartaal na dat waarin de bedoelde
stukken bij het controlekantoor werden ingediend. 
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8.1.1. Voorbeeld

Een verkoper van bepaalde goederen start (2012) in bijberoep en kiest bij aanvang van zijn
werkzaamheid voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.
Midden 2014 beslist hij deze activiteit in hoofdberoep te verrichten en stelt hij vast dat zijn
omzet trouwens al 20.000 EUR, excl. btw bedraagt.
Hij stelt volgende inventaris op:

– aankoop wagen in 2012: 20.000 EUR + 4.200 EUR btw;
– aankoop computer in 2012: 1.000 EUR + 210 EUR btw;
– aankoop gsm in 2013: 500 EUR + 105 EUR btw;
– niet verbruikt papier in dozen (aangekocht in 2013): 2.000 EUR + 420 EUR btw (75%
is nog in doos).

Teruggaaf als volgt berekend:

– wagen: 4 200 x 50% x 3/5 = 1.260 EUR;
– computer: 210 x 3/5 = 126 EUR;
– gsm (1): 105 x 4/5 = 84 EUR;
– voor het niet verbruikt papier: 420 x 75% = 315 EUR.

Totaal teruggaaf: 1.785 EUR
(1) Vanaf 1 januari 2014 wordt een goed als bedrijfsmiddel beschouwd vanaf 1.000 EUR, excl.
btw. Daarvoor gold de drempel van 250 EUR.

8.2. Welk gevolg brengt de overgang van de forfaitaire regeling of normale regeling naar
de vrijstellingsregeling van belasting met zich mee?

Bij overgang naar de vrijstellingsregeling dient de belastingplichtige over te gaan tot een herzie-
ning van de aftrek (verricht in het kader van de regeling met betaling van de belasting) van de
belasting geheven:

– van de andere goederen dan bedrijfsmiddelen, die nog niet werden vervreemd en van de dien-
sten die nog niet werden gebruikt op het tijdstip van de wijziging van belastingregeling;
– van de voor herziening vatbare en nog bruikbare bedrijfsmiddelen die op dat tijdstip bestaan
(de herziening gebeurt naar verhouding van het aantal resterende jaren van de herzieningspe-
riode, 5 jaar of 15 jaar).

Het bedrag van de terug te storten belasting wordt bepaald op basis van een inventaris van de
voorraad op het tijdstip van de wijziging van belastingregeling en van een staat van de op dat
tijdstip nog bruikbare bedrijfsmiddelen.
De belastingplichtige dient binnen de maand vanaf de wijziging van belastingregeling twee
exemplaren van deze documenten aan het bevoegde controlekantoor te overhandigen waarop
volgende vermeldingen voorkomen:

– de goederen en de diensten die voor herziening vatbaar zijn;
– de datum waarop die goederen werden geleverd en die diensten werden verstrekt aan de
belastingplichtige, evenals het nummer van de aankoopfactuur of van het invoerdocument;
– de maatstaf van heffing;
– het bedrag van de terug te storten belasting. 

8.2.1. Voorbeeld:

Een schoenmaker beslist zijn activiteit te verminderen na zijn 60 jaar en kiest hierbij voor de vrij-
stellingsregeling voor kleine ondernemingen.
Midden 2014 gaat hij over naar de vrijstellingsregeling.
Hij stelt volgende inventaris op:

– aankoop wagen in 2010: 20.000 EUR + 4.200 EUR btw;
– aankoop computer in 2012: 1.000 EUR + 210 EUR btw;
– aankoop gsm in 2014 (1): 500 EUR + 105 EUR btw;
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– verbouwingswerken (dubbel glas etalage) in 2012: 2.000 EUR+ 420 EUR btw;
– niet verbruikt papier in dozen (aangekocht in 2013): 2.000 EUR+ 420 EUR btw (75% is
nog in doos).

Herziening in nadeel als volgt berekend:

– wagen: 4.200 EUR x 50% x 1/5 = 42 EUR
– computer: 210 EUR x 3/5 = 126 EUR
– gsm: 105 EUR
– verbouwingswerken: 420 EUR x 3/5 = 252 EUR
– voor het niet verbruikt papier: 420 EUR x 75% = 315 EUR

Totaal herziening in nadeel: 840 EUR
(1) Vanaf 1 januari 2014 wordt een goed als bedrijfsmiddel beschouwd vanaf 1.000 EUR, excl.
btw. Daarvoor gold de drempel van 250 EUR. Dit onderscheid is van belang voor de berekening
van de btw geheven van bedrijfsmiddelen.

9. Welke verplichtingen dient de kleine onderneming die geniet van de vrijstel-
lingsregeling van belasting na te leven?

De vrijstellingsregeling van belasting heeft het voordeel dat de verplichtingen van de kleine on-
derneming tot een minimum worden herleid. Zo moet zij o.a. geen periodieke aangiften indienen.
De kleine onderneming is evenwel gehouden tot naleving van de volgende voorschriften:

– de aangifte van begin activiteit, van wijziging en stopzetting van werkzaamheid in te
dienen (art. 56bis, § 7 Wbtw);
– bij aflevering van facturen of van als zodanig geldende stukken, dient daarop de vermel-
ding te worden aangebracht: "Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen";
aldus mag geen btw in rekening worden gebracht aan de klanten (art. 56bis, § 5 Wbtw); 
– de door haar ontvangen facturen in chronologische volgorde bewaren, in welk geval zij
vrijgesteld is van het houden van een inkomend factuurboek (hoofdstuk II van KB nr. 1);
– de door haar uitgereikte facturen bewaren en nummeren, in welk geval zij eveneens is vrij-
gesteld van het houden van een boek voor uitgaande facturen (hoofdstuk II van KB nr. 1);
– een dagboek van ontvangsten houden (hoofdstuk II van KB nr. 1);
– een tabel van bedrijfsmiddelen houden, indien dergelijke goederen worden verworven
door de onderneming (hoofdstuk II van KB nr. 1);
– vóór 31 maart van ieder jaar een lijst indienen van de btw-belastingplichtige afnemers
waaraan zij in de loop van het voorgaand jaar goederen heeft geleverd of diensten heeft ver-
strekt; Deze opgave dient tevens te worden aangevuld met het totaalbedrag van de omzet
gerealiseerd in de loop van het voorgaand jaar, indien de belastingplichtige op 31 december
van dat jaar de vrijstellingsregeling toepaste. Indien de activiteit werd aangevangen in de
loop van dat jaar dient ook het tijdvak te worden opgegeven gedurende hetwelk de activiteit
werd uitgeoefend (de indiening van deze opgave op elektronische wijze is niet verplicht
maar de kleine onderneming mag opteren om deze opgave op deze wijze in te dienen);
– haar BE identificatienummer mededelen aan haar leveranciers en klanten (te vermel-
den op alle contracten, facturen, bestelbons,…);
– voor wat betreft haar intracommunautaire verwervingen, mag de kleine onderneming
haar identificatienummer niet mededelen aan haar leveranciers indien zij intracom-
munautaire verwervingen van goederen heeft verricht, tenzij zij voorafgaandelijk aangifte
van drempeloverschrijding heeft gedaan, of de optie om haar intracommunautaire verwer-
vingen aan de belasting te onderwerpen heeft uitgeoefend (van zodra zij haar identificatie-
nummer voorafgegaan door de letters BE mededeelt aan haar leverancier, wordt zij geacht
deze optie te hebben uitgeoefend). Ze moet dit nummer mededelen in alle andere gevallen. 
– voor wat betreft de intracommunautaire diensten die voor haar worden verricht door
een niet in België gevestigde belastingplichtige, moet de kleine onderneming haar iden-
tificatienummer voorafgegaan door de letters BE mededelen aan haar dienstverrichter.
De kleine onderneming moet de verschuldigde Belgische btw over deze dienst opnemen
in de bijzondere btw-aangifte van de betreffende periode en deze btw voldoen aan de
Belgische Schatkist.
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– in voorkomend geval, een opgave van haar intracommunautaire handelingen indienen
(dienstverrichtingen bedoeld door de algemene regel van de plaats van de dienst in plaats
van de afnemer); de indiening van deze opgave op elektronische wijze is niet verplicht
maar de kleine onderneming mag opteren om deze opgave op deze wijze in te dienen;

– een bijzondere aangifte indienen uiterlijk de 20ste van de maand volgend op het ka-
lenderkwartaal waarin zij een goed of een dienst heeft ontvangen waarvoor zij schulde-
naar is van de btw.

Afdeling II

Landbouwondernemingen

Art. 57. }1[§ 1. Landbouwondernemers}2[, met uitzonde-
ring van de BTW-eenheden in de zin van artikel 4, § 2,]2 die
producten van hun bedrijf leveren of landbouwdiensten
verrichten, zijn ten aanzien van de uitoefening van die
werkzaamheid niet gehouden de verplichtingen na te leven
die op het stuk van facturering, aangifte en voldoening van
de belasting, aan belastingplichtigen zijn opgelegd, met uit-
zondering van de verplichtingen die voortvloeien uit de in-
tracommunautaire handelingen die ze verrichten.

§ 2. De belasting geheven van de onderscheiden bestand-
delen van de prijs van de genoemde leveringen en dien-
sten die de landbouwondernemer verricht wordt hem bij
wijze van forfaitaire compensaties terugbetaald.

De forfaitaire compensatie vloeit voort uit de toepassing
van de forfaitaire compensatiepercentages op de prijs, ex-
clusief belasting:

1° van de landbouwproducten die de forfaitair belaste
landbouwers hebben geleverd aan andere belastingplich-
tigen dan die welke in het binnenland onder de forfai-
taire regeling van dit artikel vallen;

2° van de landbouwproducten die de forfaitair belaste
landbouwers onder de voorwaarden van artikel 39bis,
eerste lid, 1°, hebben geleverd aan niet-belastingplichtige
rechtspersonen op wie in de Lid-Staat van aankomst van
de verzending of het vervoer van de aldus geleverde land-
bouwproducten de in artikel 25ter, § 1, tweede lid, om-
schreven afwijking niet toepasselijk is;

3° van de landbouwdiensten die worden verricht door
forfaitair belaste landbouwers voor andere belasting-
plichtigen dan die welke in het binnenland onder de for-
faitaire regeling bepaald in dit artikel vallen.

Deze compensatie sluit elke andere vorm van aftrek uit.

§ 3. Voor elke levering van landbouwproducten en elke
dienst als bedoeld onder § 2, tweede lid, 1°, 2° en 3°, ge-
schiedt de betaling van de forfaitaire compensaties door
de koper van de goederen of de ontvanger van de diensten.

§ 4. De belastingplichtige koper of ontvanger, die perio-
dieke aangiften indient, is gemachtigd om, onder de voor-
waarden van de artikelen 45 tot 49 en volgens nader door
de Koning vast te stellen regels, van de door hem in het
binnenland verschuldigde belasting het bedrag van de
forfaitaire compensatie af te trekken dat hij aan de forfai-
tair belaste landbouwers heeft betaald.

§ 5. De Schatkist kent aan de koper of ontvanger terugbe-
taling toe van het bedrag van de forfaitaire compensatie
dat hij aan de forfaitair belaste landbouwers heeft be-
taald uit hoofde van een van de volgende handelingen:

1° de leveringen van landbouwproducten die worden ver-
richt onder de voorwaarden van artikel 39bis, 1°, wanneer
de koper een belastingplichtige is, of een niet-belasting-

plichtige rechtspersoon, die als zodanig optreedt in een an-
dere Lid-Staat en op wie in deze Lid-Staat de in artikel 25ter,
§ 1, tweede lid, omschreven afwijking niet toepasselijk is;

2° de leveringen van landbouwproducten die worden ver-
richt onder de voorwaarden van artikel 39, voor een be-
lastingplichtige koper die buiten de Gemeenschap is ge-
vestigd, in de mate dat deze landbouwproducten door de
koper gebruikt worden voor het verrichten van handelin-
gen in het buitenland, waarvoor recht op aftrek zou ont-
staan indien zij in het binnenland zouden plaatsvinden of
om diensten te verstrekken die geacht worden in België
plaats te vinden en waarvoor de belasting overeenkom-
stig artikel 51, § 2, door de ontvanger verschuldigd is;

3° landbouwdiensten die worden verricht voor een bin-
nen de Gemeenschap maar in een andere Lid-Staat geves-
tigde belastingplichtige ontvanger of voor een buiten de
Gemeenschap gevestigde belastingplichtige ontvanger, in
de mate dat deze diensten door de ontvanger gebruikt
worden voor het verrichten van handelingen in het bui-
tenland, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan indien zij
in het binnenland zouden plaatsvinden of om diensten te
verstrekken die geacht worden in België plaats te vinden
en waarvoor de belasting overeenkomstig artikel 51, § 2,
door de ontvanger is verschuldigd.

De Koning stelt de nadere regels voor deze terugbetalin-
gen vast.

§ 6. De landbouwondernemers blijven evenwel onder-
worpen aan alle verplichtingen van belastingplichtigen:

1° wanneer ze de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen;

2° wanneer ze reeds belastingplichtige zijn wegens de uit-
oefening van een andere werkzaamheid behoudens wan-
neer ze, voor die werkzaamheid, onderworpen zijn aan de
bijzondere regeling }3[van de artikelen 56 of 56bis]3.

§ 7. De Koning regelt de toepassing van de in dit artikel
vastgestelde regeling, onder meer definieert Hij de land-
bouwondernemer en stelt de forfaitaire compensatieper-
centages vast.

Hij kan toelaten dat de landbouwondernemers onder-
worpen aan de in dit artikel vastgestelde regeling, de in
artikel 53sexies, § 1, bedoelde inlichtingen slechts jaar-
lijks verstrekken.

§ 8. Landbouwondernemers bedoeld in § 1 kunnen kiezen
voor de normale regeling van de belasting. De Koning be-
paalt de voorwaarden waaraan die keuze onderworpen is.]1

}1. – Vervangen bij art. 71 wet 28 december 1992, B.S., 31 december
1992, inwerkingtreding: 1 januari 1993 (art. 101)

}2. – § 1 gewijzigd bij art. 110 Programmawet 27 april 2007, B.S., 8 mei
2007, err., B.S., 23 mei 2007, err., B.S., 8 oktober 2007, inwerkingtreding:
1 april 2007 (art. 114)

}3. – § 6, 2°, gewijzigd bij art. 37 wet 15 mei 2014, B.S., 22 mei 2014, in-
werkingtreding: 1 april 2014 (art. 39)
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