
Btw: Wat is er nieuw in 2013 

Het gonst momenteel van nieuwe btw-maatregels maar wat moet u er al echt van weten? 

 De nieuwe btw-facturatieregels. Algemene principes blijven, wel enkele aanpassingen: 

 

o Vanaf 2013 mag u facturen ook elektronisch doorsturen naar uw klanten in een 

bestandsformaat dat niet gewijzigd kan worden bijvoorbeeld in PDF-formaat (geen 

word of excell bestanden!) 

o Een belangrijke nieuwigheid vanaf 2013 is dat het opmaken van een 

voorschotfactuur op zich de btw niet meer opeisbaar maakt. Alleen als het voorschot 

ook effectief ontvangen wordt, wordt de btw op dat voorschot opeisbaar. In de 

praktijk wijzigt dat evenwel niets aan het al dan niet verplicht opmaken van een 

voorschotfactuur. Wordt er een voorschot ontvangen, dan is de opmaak van een 

factuur dus wel verplicht, maar dat was voorheen ook reeds het geval. 

o Wanneer moet u ten laatste gefactureerd hebben voor? 

-Vroeger was het uiterlijk de 5de  werkdag van de volgende maand 

-Vanaf heden, uiterlijk op de 15de  kalenderdag van de maand. 

Voorbeeld: Goederen geleverd in januari 2013, heeft u tijd tot uiterlijk 15 februari 

2013 om uw factuur op te maken. 

o Vanaf 2013 zal elke factuur dus mogelijk twee data moeten vermelden: 

-de datum waarop de factuur werd uitgereikt = factuurdatum 

-de datum waarop het zgn. belastbare feit (levering, dienstverrichting, betaling) 

plaatsgevonden heeft, voor zover deze verschillend is van de uitreikingsdatum 

= leveringsdatum of datum beëindigen van de werken/diensten. 

o Wijziging verplichte vermeldingen op de factuur bij leveringen of diensten zonder 

btw! 

Als aannemer facturen met medecontractant: 

-Tot 2012 “Btw te voldoen door de medecontractant, KB nr. 1, art.20” 

-Vanaf 2013 “Btw verlegd” 

 U mag altijd het artikel nummer vermelden (KB nr. 1, art.20) maar dit is niet meer 

verplicht. 

Intracommunautaire levering 

-Tot 2012 “Vrij van btw, intracommunautaire levering, art. 39bis W.Btw” 

-Vanaf 2013 De oude vermelding blijft gelden maar je mag ook vermelden:  

“Vrij van btw, intracommunautaire levering, art. 138 Richtlijn 2006/112/EG” 

OF 

“vrij van btw wegens intracommunautaire levering” 

Een dergelijke factuur zal gericht zijn aan een buitenlandse onderneming, een 

vermelding naar de Europese richtlijn is zeker aangewezen. 

Intracommunautaire diensten 

Tot 2012: “ Vrij van btw, intracommunautaire dienst, art. 21,  § 2 W. Btw” 

Vanaf 2013: U vermeld voortaan kortweg “btw verlegd” 

Ook hier belet niets dat u iets duidelijker bent tegenover uw klant bijvoorbeeld 

“Btw verlegd, art. 44 Richtlijn 2006/112/EG” 



 

 BOETE laattijdige btw-aangifte opgetrokken van € 50 naar € 100!!! 

 Registratie aannemers afgeschaft sinds 1 september 2012! 

 Vanaf heden zijn wij verplicht om op bedrijfsmiddelen die ook privé gebruikt worden de btw 

aftrek gedeeltelijk te beperken in functie van het beroepsgebruik. Denk maar aan gsm, auto, 

internet, telefoon,… 

Voor auto’s is er een zeer specifieke regeling waarvoor het aangeraden is om een km-tabel 

op te maken waar de beroepsmatige verplaatsingen opstaan. Deze km’s vergelijken we dan 

met de jaarlijks afgelegde km’s (ook te registreren!) en zo heb je een correct onderbouwd 

beroepspercentage. Hoe meer beroepsmatige km’s u vermeldt hoe beter dus! 

 Wanneer moet je factureren met medecontractant? 

Omdat hier nog steeds veel onduidelijkheid over is geven wij graag volgende vuistregel mee: 

Er zijn 2 voorwaarden waar aan voldaan moet zijn: 

-Werken in onroerende staat 

-geleverd aan een BTW-plichtige zelfstandige die werkelijk btw-aangiftes indient.(Dus kan 

nooit bij bijvoorbeeld dokters, kinesisten, kleine ondernemingen vrij van btw, …) 

Als deze voorwaarden niet voldaan zijn mag je niet met medecontractant factureren! 

 

 


