
 
 

 
 
 
 

Nieuwe regels opeisbaarheid btw: verlenging van de 
overgangsregeling leidt tot afstel 
 
In haar beslissing van 17 april 2015 (klik hier) heeft de btw-administratie de definitieve 
inwerkingtreding van de ‘nieuwe’ btw-opeisbaarheidsregels opnieuw uitgesteld. De geldende 
overgangsregeling wordt onbeperkt in de tijd verlengd. Deze keer wordt ook uitdrukkelijk 
aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuwe wijziging van de wettelijke bepalingen. 
 
Kort ter herinnering, met ingang van 1 januari 2013 werd de factuurdatum geschrapt als datum 
van opeisbaarheid van de btw. Deze wetswijziging had voornamelijk een impact op zogenaamde 
voorschotfacturen, i.e. een factuur vóór het tijdstip van levering of dienst en voor ontvangst van 
betaling. In principe vereist de toepassing van deze gewijzigde regels voor de aanrekening van 
een voorschot het opstellen van twee documenten: eerst een uitnodiging tot betaling, bij 
ontvangst van betaling volgt dan de factuur. Het opstellen van één document, met name een 
factuur met btw, bleef mogelijk maar de klant zou de btw op dergelijke voorschotfactuur pas 
kunnen aftrekken op het ogenblik dat deze factuur wordt betaald. 
 
De toepassing van deze nieuwe technische regels in de praktijk was en is allesbehalve evident. 
Vandaar werd door de btw-administratie voorzien in een overgangsregeling. Deze 
overgangsregeling hield kort samengevat in dat aan belastingplichtigen de keuze werd gelaten 
om zich te beroepen op de oude regels (opeisbaarheid en aftrekbaarheid btw linken aan de 
factuurdatum), dan wel om de nieuwe regels toe te passen. Ondertussen werkte de btw-
administratie de definitieve regeling verder uit met aandacht voor de diverse praktische 
bezwaren. 
 
In een uitvoerige beslissing van 7 oktober 2014 (nr. ET 126.003) werd de zogenaamde definitieve 
regeling toegelicht. Deze beslissing werd reeds becommentarieerd in een eerdere nieuwsbrief. In 
deze beslissing worden de praktische details uiteengezet waarbij ook diverse toleranties werden 
uitgewerkt (onder meer m.b.t. btw-aftrek en een window periode van drie maand). Deze 
definitieve regeling zou in principe ingaan op 1 januari 2015.  
 
Ondanks de diverse toleranties in de beslissing van 7 oktober 2014 bleef de concrete toepassing 
van deze regels in de praktijk problematisch. Op 25 november 2014 werd daarom beslist om de 
overgangsregeling te verlengen en dit uiterlijk tot 30 juni 2015. 
 
De nieuwe beslissing van 17 april 2015 bepaalt nu dat de overgangsregeling onbeperkt in de tijd 
wordt verlengd. Daarbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de opeisbaarheidsregels zullen 
worden herbekeken en dat er gewerkt wordt aan een wetgevend initiatief. Hierbij is het duidelijk 
de bedoeling om deze regels terug eenvoudiger te maken. 
 



Het lijkt er dus op dat de gewijzigde opeisbaarheidsregels, zoals deze van kracht zijn geworden 
op 1 januari 2013, terug zullen afgevoerd worden. Hoe de opeisbaarheidsregels via een nieuwe 
aanpassing van het btw-wetboek er in de toekomst zullen uitzien is op dit ogenblik nog koffiedik 
kijken. 
 
Wellicht zal deze nieuwe beslissing door de meeste ondernemingen worden toegejuicht. Het 
(eerder beperkte) voordeel van een verbeterde btw cash-flow positie t.a.v. voorschotfacturen 
weegt bij de meeste ondernemingen niet op tegen de aanzienlijke boekhoudkundige impact en 
opvolgingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Complexe en vaak dure aanpassingen van het 
boekhoudsysteem zijn in principe niet langer vereist. 
 
Ondernemingen die hun facturatieprocedure en boekhoudsysteem wel reeds zouden aangepast 
hebben aan de nieuwe regels zullen dit in de toekomst mogelijk moeten herbekijken. Afhankelijk 
van de vooropgestelde wetswijziging is het mogelijk dat deze aanpassingen terug ongedaan 
gemaakt moeten worden.  
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