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Verlenging overgangsregels opeisbaarheid btw 

 
Sedert 1 januari 2013 werd de datum van de uitreiking van de factuur geschrapt als tijdstip 
van opeisbaarheid van de btw. Enkel de levering van het goed / de voltooiing van de dienst 
en het tijdstip van betaling werden behouden als mogelijke data van opeisbaarheid voor de 
btw. Deze regeling levert in de praktijk vooral problemen bij het uitreiken van 
voorschotfacturen, aangezien de datum van de uitreiking van een dergelijke factuur volgens 
de nieuwe wettelijke regels niet langer een oorzaak van opeisbaarheid van de btw vormt.  
 
Evenwel werd destijds in een overgangsperiode voorzien gedurende dewelke de oude regels 
(die golden voor 1 januari 2013) verder konden worden toegepast. De overgangsperiode, 
oorspronkelijk voorzien tot 31 december 2013, werd sindsdien een aantal keren opnieuw 
verlengd, de laatste keer tot 30 juni 2015. 
 
Intussen werd in de btw-beslissing E.T. 126.003 van 7 oktober 2014 een definitieve regeling 
ingevoerd, waarbij aan de wettelijke regels een aantal toleranties werden toegevoegd, 
waarbij o.m. wordt toegelaten dat een voorschotfactuur met btw werd uitgereikt, met 
vermelding van de vermoedelijke datum van opeisbaarheid of van betaling. De klant mag bij 
een dergelijke factuur de btw onmiddellijk aftrekken, maar moet binnen een periode van drie 
maanden volgend op de uitreiking van de factuur (de zogenaamde windowperiode) het 
bewijs van opeisbaarheid leveren, anders moet hij de in aftrek gebrachte btw herzien. 
 
Voor de hele saga verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 11 juli 2014, onze nieuwsbrief 
van 31 december 2013 en onze nieuwsbrief van 31 december 2012. 
 
In de btw-beslissing E.T. 128.109 van 17 april 2015 wordt de overgangsperiode waarbinnen 
de oude regels nog gebruikt mogen worden, verder verlengd en dit voor onbepaalde duur. 
De beslissing bepaalt immers dat de overgangsregeling zal blijven gelden in afwachting van 
een nieuwe wijziging in de wetgeving met betrekking tot de opeisbaarheid van de btw. 
 
 
 

http://www.bebotax.eu/pdf/2014_NB/Nieuwsbrief11-07-20140711.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2013_NB/Nieuwsbrief27-12-20131227.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2013_NB/Nieuwsbrief27-12-20131227.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2012_NB/Nieuwsbrief31-12-20121231-corr.pdf

