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Niewe regels opeisbaarheid BTW

Eind juni keurde de ministerraad een voorontwerp van wet 
goed, waaruit blijkt dat de regels rond  de opeisbaarheid 
van de btw vanaf 1 januari 2016 – nog eens – zullen 
worden aangepast. Het tijdstip van opeisbaarheid bepaalt 
wanneer een handeling in de btw-aangifte moet worden 
opgenomen en de btw aan de schatkist moet worden 
voldaan.

Hoofdoorzaak vs. subsidiaire oorzaak opeisbaarheid

In principe is de levering van een goed of het verrichten van 
de dienst de hoofdoorzaak van opeisbaarheid van de btw. 
Daarnaast zijn er ook zogenaamde ‘subsidiaire’ oorzaken die 
de btw opeisbaar maken. Tot eind 2012 was dit het geval 
indien er een factuur werd uitgereikt of (een deel van) de 
prijs werd betaald vooraleer het goed werd geleverd of de 
dienst werd verricht, m.a.w. vooraleer de hoofdoorzaak van 
opeisbaarheid zich had voorgedaan.

Ingewikkelde regelgeving vorige legislatuur

Onder de regering Di Rupo werd er met ingang van 2013 
een nieuwe regeling ingevoerd die afstapte van de factuur als 
oorzaak van opeisbaarheid van de btw. Strikt wettelijk gezien 
maakt nu een factuur voor  in België plaatsvindende leveringen 
van goederen en diensten de btw niet langer opeisbaar. 

Deze ingewikkelde nieuwe regeling veroorzaakte echter 
heel wat ophef en praktische moeilijkheden, daar de meeste 
boekhoudpakketten hieraan niet waren aangepast. Er werd 
dan ook onmiddellijk voorzien in een overgangsregeling die 
toeliet de oude regels te blijven toepassen. Deze regeling 
werd ondertussen meermaals verlengd. 

Begin oktober 2014 publiceerde de fiscus een (wederom 
ingewikkelde) ‘definitieve regeling’ die vanaf 1 januari 2015 
in werking zou treden. Kort daarop werd wederom de 
overgangsregeling verlengd wat leidde tot de bizarre situatie 
dat een belastingplichtige vandaag kan kiezen uit maar liefst 
vier verschillende regelingen, die bovendien door elkaar mogen 
gebruikt worden. Onduidelijkheid alom … 

Nieuwe regels

Met de door de ministerraad goedgekeurde regels, die in 
principe in werking zullen treden op 1 januari 2016, wordt 
aan deze onduidelijkheid een einde gesteld en wordt een 
administratieve vereenvoudiging beoogd door de factuur 
opnieuw een centrale rol toe te bedelen. 

Het voorontwerp van wet voorziet namelijk dat de btw 
opeisbaar wordt over het gefactureerde bedrag op het tijdstip 
waarop de factuur wordt uitgereikt, en dit ongeacht of de 
factuur wordt uitgereikt voor of na de levering van het goed 
of het verrichten van de dienst. Wel wordt de vijftiende van 
de maand volgend op de maand waarin de levering van het 
goed of het verrichten van de dienst heeft plaatsgevonden 
voorzien als uiterste datum van opeisbaarheid van de btw. Deze 
uiterste datum van opeisbaarheid zal m.a.w. van toepassing 
zijn indien de factuur laattijdig wordt uitgereikt. 

De levering van het goed of het verrichten van de dienst blijft 
dus nog steeds de hoofdoorzaak van opeisbaarheid, maar 
de facto zal de factuur meestal bepalen op welk ogenblik 
de btw opeisbaar wordt. Daarnaast blijft de betaling van de 
prijs vooraleer de levering van het goed of de dienst wordt 
verricht ook nog steeds gelden als subsidiaire oorzaak van 
opeisbaarheid. 

Het kasstelsel dat reeds was ingevoerd voor leveringen van 
roerende goederen en diensten verricht voor particulieren 
en waarvoor geen factuur dient te worden uitgereikt blijft 
behouden. De btw op deze handelingen dient pas afgedragen 
te worden aan de schatkist op moment van betaling door de 
particulier. Nieuw is evenwel dat het kasstelsel vanaf 2016 
wordt uitgebreid naar leveringen van roerende goederen en 
diensten aan overheidsinstellingen. Op die manier wordt de 
voorfinanciering van de btw in hoofde van de leveranciers 
en dienstverrichters vermeden daar zij de btw pas dienen 
af te dragen aan de schatkist op moment dat zij die effectief 
betaald hebben gekregen van de overheid. 

Gevolg

Let wel, voor intracommunautaire leveringen van goederen 
en diensten blijft alles ongewijzigd. Voor intracommunautaire 
leveringen van goederen blijft de btw opeisbaar de vijftiende 
dag van de maand volgend op deze waarin de levering heeft 
plaatsgevonden, tenzij voordien een factuur wordt uitgereikt 
die de levering vaststelt. In geval van intracommunautaire 
diensten is dit het tijdstip waarop de dienst is verricht, tenzij 
er voordien een deel van de prijs wordt ontvangen. 

Kasstelsel uitgebreid

De nieuwe regeling lijkt alvast een stap in de richting van 
de beloofde vereenvoudiging die door de regering in haar 
regeerakkoord werd opgenomen. 
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Met een flexibel beloningspakket of cafetariaplan kan een onderneming een aantrekkelijker beloningspakket 
aanbieden: een verloning op maat van de individuele medewerker en dit zonder bijkomende loonkost. 
KPMG heeft een innovatieve online tool ontworpen die de praktische beheersbaarheid van dit proces 
ondersteunt en de automatisatie ervan bevordert.

Ondernemingen zijn op zoek naar een aantrekkelijk en een 
op maat gemaakt beloningspakket dat kostenefficiënt is, 
en inspeelt op de huidige verloningstrends. Een op maat 
gemaakt beloningsplan of ‘cafetariaplan’ kan hiervoor 
een goede oplossing zijn. De onderneming gaat namelijk  
meer inspelen op individuele behoeften van haar 
medewerkers waarbij naast een vast bedrag in cash er 
ook ruimte is voor aanvullende voordelen binnen door de 
werkgever vastgelegde grenzen. 

Wat zijn de voordelen?

Een medewerker die zijn beloningspakket kan samenstellen 
in functie van zijn individuele behoeften zal een tevreden 
medewerker zijn. Het is nu eenmaal zo dat de voorkeuren 
voor verloning verschillen naargelang de leeftijd en de 
privésituatie: een ouder met jonge kinderen wil vooral meer 
vrije tijd of een handige gezinswagen. Een alleenstaande 
verkiest cash om zijn lening af te betalen. Bovendien 
worden bepaalde voordelen soms beter gewaardeerd in 
vergelijking met cash salaris waardoor diezelfde werknemer 
er een hoger nettosalaris aan overhoudt. Een cafetariaplan 
kan bovendien helpen om zich te onderscheiden van de 
concurrenten en de beste mensen op de markt te vinden 

en te behouden. Daarnaast overwegen tegenwoordig vele 
ondernemingen een mobiliteitsbudget te voorzien: een 
pakket in functie van de behoeften van de medewerker 
waarbij het gebruik van bepaalde duurzame middelen 
bevorderd wordt. Hoewel flexibele beloningspakketten 
meestal budgetneutraal zijn, kunnen deze plannen ook de 
totale werkgeverskost verlagen en dit door de invoering van 
componenten met een gunstigere fiscale en/of parafiscale 
behandeling.

Uitdagingen en praktische tips

Een cafetariaplan introduceren binnen uw onderneming 
is geen utopie: het kan binnen elke onderneming, van 
groot tot klein. Niettemin moet u rekening houden met 
een aantal aandachtspunten. Eerst en vooral mag u 
de juridische en (para)fiscale dimensie niet uit het oog 
verliezen. Elk voordeel dat u aan de medewerker geeft, 
wordt verschillend benaderd vanuit het oogpunt van 
personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, sociale 
zekerheid en arbeidsrecht. Een grondige en gerichte 
juridische analyse staat dus centraal, waarbij u een duidelijk 
overzicht maakt van de voordelen die u kan flexibiliseren, 
conform de wetgeving.

Flexibel beloningspakket,  
de verloning van  
de toekomst

Het is ook van essentieel belang dat de medewerkers 
bij de samenstelling van het beloningspakket goed 
kunnen inschatten wat de impact is van de verschillende 
onderdelen op hun nettoloon. KPMG biedt u hiervoor een 
handige en innovatieve online tool aan, die de volgende 
voordelen heeft:

•  Een directe communicatie tussen werkgever en 
medewerker;

•  Een beperking van de administratieve lasten die gepaard 
gaan met de invoering van een cafetariaplan;

•  Een overzicht van de keuzes van de medewerker in een 
exporteerbare database die gelinkt kan worden aan 
andere systemen waardoor een maximale automatisatie 
bekomen wordt.

Deze software combineert keuzegemak voor uw 
medewerkers met administratief gemak voor uw HR-
afdeling. Het is een veranderingsproces waarbij u altijd 
helder en duidelijk moet communiceren. Kortom, de 
introductie van een cafetariaplan vergt een geïntegreerde 
en multidisciplinaire aanpak en moet aangepast worden 
aan de specifieke noden van de onderneming en haar 
medewerkers

Het resultaat voor uw onderneming 

Het gebruik van een flexibel beloningspakket levert uw 
onderneming tal van voordelen op: 

•  Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en zijn 
meer betrokken. 

•  Medewerkers hebben een beter inzicht op hun globale 
loon- en arbeidsvoorwaarden. 

•  U onderscheidt zich van uw concurrenten, zonder dat 
de totale loonkost stijgt. 

•  Met het flexibel beloningsplan kan u bepaalde voordelen 
schrappen, stimuleren of optimaliseren.
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Een voorbeeld:

Pieter heeft een maandelijks brutosalaris van 
3.000 EUR. Via het cafetariaplan kiest hij voor een 
upgrade naar een grotere bedrijfswagen en een 
internetabonnement betaald door de werkgever. In 
ruil is hij bereid om 5 conventionele vakantiedagen 
op te geven en 110 EUR brutosalaris per maand in 
te leveren.

Aangezien Pieter op jaarbasis slechts ongeveer 550 
EUR nettosalaris en 5 vakantiedagen inlevert in ruil 
voor een betere wagen en een internetabonnement, 
is het totale verloningspakket van Pieter aanzienlijk 
verbeterd zonder dat de wijzigingen leiden tot een 
bijkomende kost voor de werkgever. 
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Stimulering van het 
 Belgische O&O-klimaat

Aangekondigde verlaging van de werkgeversbijdrage  
in de sociale zekerheid tot 25%

Verschillende Belgische overheidsniveaus  
ijveren om een gunstige omgeving te creëren 
voor de activiteiten op het vlak van onderzoek 
en ontwikkeling. Naast de O&O-subsidies die 
ondernemingen  en onderzoeksinstellingen - 
waarvan sommige met wereldfaam - kunnen 
krijgen, zijn er ook tegemoetkomingen wat 
belastingen en arbeidskosten betreft. 

Dankzij de aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) 
kunnen ondernemingen 80% van deze inkomsten 
aftrekken van hun belastbare basis. O&O-inves-
teringen worden daarenboven aangemoedigd via 
de investeringsaftrek: een extra vermindering van 
de belastbare basis wordt berekend als percentage 
van de verwervings- of investeringswaarde van be- 
paalde activa met betrekking tot O&O. Gewestelijke 
subsidies voor een O&O-project zijn belastingvrij en 
kunnen dus volledig aangewend worden. Dankzij 
al deze belastingvoordelen kunnen bedrijven de or-
ganisatie van hun O&O-activiteiten en de exploitatie 
van de daaruit resulterende intellectuele eigendom 
op een fiscaal efficiënte manier valoriseren. 

Bovendien is België alom bekend voor zijn hoog-
geschoolde werknemers en ingenieurs. Wat deze 
laatsten betreft, biedt België een extra belasting- 
voordeel waarmee bedrijven hun arbeidskosten 
kunnen optimaliseren:  een gedeeltelijke vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen 
van tewerkgestelde onderzoekers. De onderneming  
moet slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing op 
het loon overdragen aan de schatkist, en behoudt 
dus de overige 80%. Na de persconferentie van 23 
juli 2015 over de taxshift verklaarde de Belgische 
regering dat de werkgeversbijdrage in de sociale 
zekerheid (momenteel 33%) zal worden herleid 

tot 25%. Ook dit zal de kostprijs van weten-
schappelijk personeel in België verder doen 
dalen. 

Hoewel er budgettaire beperkingen blijven, 
moet hier worden vermeld dat de Belgische 
overheid haar intentie bevestigt om de incen-
tives verder te verbeteren om zo innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling nog beter te onder-
steunen. Heel wat ondernemingen kijken uit 
naar de verruiming van het toepassingsgebied 
van de AOI, zoals beloofd in het regeerakkoord. 
Intussen beweegt ook één en ander op inter-
nationaal niveau, waar naar verwachting het 
behoud van fiscale incentives onder meer 
gekoppeld zal worden aan de investeringen 
door de onderneming in O&O. 
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