
 

BELANGRIJK BERICHT VOOR BUITENLANDSE 
EXPOSANTEN IN EEG LANDEN 

BTW-RECUPERATIE 

Door het toepassen van de Belgische BTW wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht 
BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. 

Hieronder een samenvatting van uw verplichtingen als exposant wanneer u op beurzen verkoopt 
(1, 2 en 3). En de nieuwe regels voor de teruggaaf van de Belgische BTW voor de exposanten die 
enkel met promotionele doeleinden aan beurzen deelnemen. 

Voor de exposanten onder de rubrieken 1, 2 en 3- meer informatie bij de 

CKBB - Paleizenstraat 48 – 6de verdieping - 1000 Brussel 
Occasionele activiteiten met verkoop: Joeri De Meuleneire: tel +32 (0) 257 740 70 
Controle BTW aangiftes: tel.: +32 (0) 257 740 50 of 60 – fax: +32 (0) 257 963 59 
e-mail: contr.tva.bcae@minfin.fed.be 

Voor de exposanten onder de rubriek 4, meer informatie bij het Ministerie van Financiën in het 
LID staat van vestiging. Via onderstaande link, vindt u de lijst van de bevoegde kantoren. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_fr.htm 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_de.htm 

 

 

 

Situatie Formuliernummer Wat te doen? 

1.Exposant gevestigd in een EEG- 
land 
 
Verkoop van goederen en/dien- 
sten 

 

N° 604 A 

 

Beslissing nr ET 

116547 dd 09.06.09 

- aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij aanvang van een activiteit 
(beurzen) 

- aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger dan 100.000 euro) 

- na uitnodiging van de administratie, de verschuldigde btw voldoen met 
opgave van refertes 

- dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd begin inventaris en 
eindinventaris bijhouden 

mailto:contr.tva.bcae@minfin.fed.be
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_de.htm


 

2.Exposant gevestigd in een EEG- 
land 
 
Verkoop van alcoholische dranken 

Nr 93 van A. 
4/2003 A. 8/98 
KB 1 / Art. 23 & 24 

- voldoen aan de voorwaarden en de regeling voorzien bij nus 53 tot 56 
van de Aanschrijving nr 8 van 08 okt 1998 

- aangifte aan de ontvanger der “accijnzen” 

- verschuldigde btw voldoen in principe op douanekantoor bij toepassing van a.8/98 

- bijhouden register verzonden goederen 

 
3.Exposant gevestigd in een EEG- 
land 
 
Verkoop van antiquiteiten 

 
A. 1/95: verkopen 
met toepassing 
van de 
margeregeling 
mogelijk 
KB 1 / Art. 23 & 24 

N° 604 A 
beslissing nr ET 
116547 dd 09.06.09 

- aanvraag tot identificatie voor btW-doeleinden bij- aanvraag tot 
identificatie voor BTW-doeleinden bij aanvang van een activiteit 
(beurzen) 

- aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger dan 100.000 €) 

- na uitnodiging van de administratie, de verschuldigde 
btw voldoen met opgave van refertes 

- dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd 
begin inventaris en eindinventaris bijhouden 

- bewijs te leveren van de “aard” der goederen en van 
de terechte toepassing van de “margeregeling” 

- verschuldigde btw voldoen met vermelding van refertes 

- bijhouden register verzonden goederen 

4. Exposant gevestigd in een EEG- 
land 
 
Promotie of vertegenwoordiging 

 
In principe: geen belastbare handelingen. 
NIEUW vanaf 01.01.10 
Aanvraag tot teruggaaf van gedragen btw op 
aankopen en onkosten via het elektronisch 
portaal van de liD staat van vestiging. na een eerste 
controle wordt het verzoek op op elektronische wijze 
toegezonden ter behandeling door het centraal 
btwkantoor voor buitenlandse belastingplichtigen, cel 
Teruggaaf. 



 

BELANGRIJK BERICHT VOOR BUITENLANDSE 
EXPOSANTEN BUITEN DE EEG LANDEN 

BTW-RECUPERATIE 

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te 
rekenen aan de buitenlandse exposanten. 

Hieronder een samenvatting van uw verplichtingen als exposant wanneer u op beurzen verkoopt (1, 2 en 3). en 
de nieuwe regels voor de teruggaaf van de Belgische BTW voor de exposanten die enkel met promotionele 
doeleinden aan beurzen deelnemen. 

Voor de exposanten onder de rubrieken 1, 2 en 3- meer informatie bij de 

CKBB - Paleizenstraat 48 – 6de verdieping - 1000 Brussel 
Occasionele activiteiten met verkoop: Joeri De Meuleneire: tel +32 (0) 257 740 70 
Controle BTW aangiftes: tel.: +32 (0) 257 740 50 of 60 – fax: +32 (0) 257 963 59 
e-mail: contr.tva.bcae@minfin.fed.be 

voor de exposanten onder de rubriek 4, meer informatie bij het Ministerie van Financiën in het liD staat van 
vestiging. 

via onderstaande link, vindt u de lijst van de bevoegde kantoren. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_fr.htm 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_de.htm 
 

 

 

Situatie Formuliernummer Wat te doen? 

1.Exposant gevestigd buiten de 
EEG 
 
Verkoop van goederen 
en/dien- sten 

 

N° 604 A 

 

Beslissing nr ET 

116547 dd 09.06.09 

- aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij aanvang van een activiteit 
(beurzen) 

- aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger dan 100.000 euro) 

- na uitnodiging van de administratie, de verschuldigde btw voldoen met 
opgave van refertes 

- dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd 
begin inventaris en eindinventaris bijhouden 

mailto:contr.tva.bcae@minfin.fed.be
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_de.htm


 

2.Exposant gevestigd buiten de 
EEG 
 
Verkoop van alcoholische drank 

Nr 93 van A. 
4/2003 A. 8/98 
KB 1 / art. 23 & 24 

- voldoen aan de voorwaarden en en de regeling voorzien bij nus 53 
tot 56 van de aanschrijving nr 8 van 08 okt 1998 

- aangifte aan de ontvanger der “accijnzen” 

- verschuldigde btw voldoen in principe op douanekantoor bij toepassing van 
a.8/98 

- bijhouden register verzonden goederen 

3.Exposant gevestigd buiten de 
eeg 
 
Verkoop van antiquiteiten 

 
A. 1/95: verkopen 
met toepassing van 
de 
margeregeling 
mogelijk 
KB 1 / art. 23 & 24 

N° 604 A 
Beslissing nr ET 
116547 dd 09.06.09 

- aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden bij- aanvraag tot identificatie 
voor BTW-doeleinden bij aanvang van een activiteit (beurzen) 

- aangifte indienen jaarlijks of semestrieel (omzet hoger dan 100.000 €) 

- na uitnodiging van de administratie, de verschuldigde btw voldoen met opgave 
van refertes 

- dagboek ontvangsten bijhouden of gedetailleerd begin inventaris en 
eindinventaris bijhouden 

- bewijs te leveren van de “aard” der goederen en van de terechte toepassing van 
de “margeregeling” 

- verschuldigde btw voldoen met vermelding van refertes 

- bijhouden register verzonden goederen 

4. Exposant gevestigd buiten de 
EEG 
 
Promotie of vertegenwoordiging 

Nr 821 (form. voor 
aanvraag teruggaaf 
BTW) 

In principe: geen belastbare handelingen. 



aangifte: beurzen/manifestaties 

631 1 CKBB cel manifestaties 
 

 Federale Overheidsdienst FINANCIEN 

Centraal btw-kantoor der buitenlandse belastingplichtigen 

Dienst Controle 
Paleizenstraat 48 

6de verdieping 
1030 Brussel 

België 

 Tel.: 0032 257 740 70 

Fax: 0032 257 963 59 

E-mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be 

 

Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 

Deze aangifte dient te worden ingediend door de niet in België gevestigde belastingplichtige voor de in België 
verrichte belastbare handelingen als organisator van schouwspelen, manifestaties en beurzen, als deelnemer 
aan schouwspelen, manifestaties en beurzen of als tussenpersoon gespecialiseerd in merchandising op 
schouwspelen, manifestaties en beurzen. 

De aangifte is jaarlijks in te dienen ingeval de jaaromzet (excl. btw) uit deze handelingen < 100.000 EURO 
De aangifte is semestrieel (om de zes maand) in te dienen ingeval de jaaromzet (excl. Btw) uit deze 
handelingen > of = 100.000 EURO maar < 200,000 EURO 
Ingeval voornoemde omzet > 200.000 EURO kan geen gebruik gemaakt worden van deze regeling. 

Deze aangifte is slechts geldig als ze vergezeld is van de bijlage die de verschillende prestaties op de 
diverse schouwspelen, beurzen en/of manifestaties weergeeft. 

kader 1 Tijdvak 

Tijdvak van de aangifte : één enkele lijn is te vervolledigen : 

JAARLIJKS : van 01/01/……..tot 31/12/……… 

OF 

SEMESTRIEEL : van 01/01/…….tot 30/06/…….. 

: van 01/07/……tot 31/12/…….. 

kader 2 Identificatie van de aangever 

Btw-identificatienummer: BE 

Naam en voornaam of maatschappelijke benaming van de aangever: 
 
Straat :……………………………………………………………..Nummer:……………Postbus:………….. Postcode : 
…………………..Plaats:…………………………….. Land : ……………………………. 
Telefoonnummer : …………………………. 

Mailadres : ……………………………………………….. 

kader 3 Rekeningnummer 

Identificatie van de bankrekening en financiële instelling waarop een eventueel saldo in uw voordeel 
kan gestort worden : 
Benaming en adresgegevens : Bankrekeningnummer : IBAN: 

BIC: 

mailto:contr.btw.ckbb@minfin.fed.be


aangifte: beurzen/manifestaties 

631 2 CKBB cel manifestaties 
 

Belastbare handelingen verricht in België tijdens de 
periode waarop de aangifte slaat : 

kader 4 Uitgaande handelingen ( klanten) 

Uitgaande handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever Totaal 
bedrag der uitgaande handelingen (facturen , ontvangsten ..) 

 
TARIEVEN OMZET (Basis) Verschuldigde btw 

10. 00 % ……………, ……EUR -------------------------------- 

11. 6% ……………, ……EUR ………………,……EUR 

12. 12% ……………, ……EUR ………………,……EUR 

13. 21% ……………, ……EUR ………………,……EUR 15.
 (verlegging medecontractant) ……………, ……EUR -------------------------------- 

 67. Totale omzet : ……………, ……EUR 

71. Totaal verschuldigde btw op uitgaande handelingen: ………………,……EUR 

 

kader 5 Inkomende handelingen (leveranciers) 

A - Inkomende handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever 

BASIS (bedrag zonder btw) Verschuldigde btw 

16. Intracommunautaire verwervingen in België …………….,….. EUR …………….,….. EUR 

 74. Totaal verschuldigde btw uit inkomende handelingen: …….……...,.…EUR 

 
B - Inkomende handelingen die eventueel aanleiding geven tot recht op aftrek Totaal bedrag der 
aankopen : 
BASIS ( bedrag zonder btw) Aftrekbare btw 

21. Aankoop goederen in België : ……………..,…….EUR …………….,….. EUR 

22. Algemene onkosten in België : …………….,……EUR …………….,….. EUR 

 82. Totaal aftrekbare btw: ……….….…..,…..EUR 

Kader 6 Saldo van de aangifte :  

80. Totaal verschuldigde btw (vak 71 + vak 74): ……...……......,.….EUR  

82. Totaal aftrekbare btw: ………...…..,…..EUR 

 
A - Saldo in het voordeel van de Belgische Staat : 

vak 80 > vak 82 

Vak 80 : ……………………. - Vak 82: ………………….. = Vak 83 : ………………… … 

 
Dit bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer en met de mededeling vermeld in het betaalbericht 
dat u zal ontvangen. 
 
B - Saldo in uw voordeel: 

vak 82 > vak 80 

Vak 82 : ……………………. - Vak 80: ………………….. = Vak 84 : ………………… … 

Dit bedrag ( vak 84) zal nà eventuele goedkeuring (verificatie) teruggestort worden op de rekening opgegeven 
in kader 3 ! 

Kader 7 

Datum : Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar: 
Handtekening : 



.be 1 
 

KADER VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE 

Code van het btw-kantoor waar de aanvraag werd ingediend : 

Aanvraag ontvangen op : 

Gecodeerd op : 

 

Opmerkingen : 

 

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VOOR BTW-DOELEINDEN BIJ 
AANVANG VAN EEN ACTIVITEIT 

(MANIFESTATIES, BEURZEN EN MERCHANDISING) 
 

FOD FINANCIEN 
Sector btw 

 
 

 
 

 

 

        

 
 
 
 
 
 

 

KADER I - INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMING 

 
Maatschappelijke benaming 

  

Of naam en voornaam :   

Buitenlands BTW-identificatienummer : 
  

Geboorteplaats Geboortedatum 
 

 

Straat Nr. Bus 

 
Plaats 

 
Postcode 

 

 

 
Land 

  

 
Telefoon 

 
Fax 

 

 
E-mail : 

  

        

 

   

 

BELANGRIJK 

Elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die een economische activiteit aanvangt waarvoor hij/zij 

btw-belastingplichtige wordt en waarvoor, overeenkomstig artikel 50 van het Btw-Wetboek, een btw-

identificatie vereist is, moet vooraf onderhavig formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, indienen op 

het btw-controlekantoor waaronder hij/zij ressorteert. Deze aanvraag kan gebeuren door de onderneming 

zelf of door een behoorlijk gevolmachtigde derde. 

Zo de betrokkene moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het formulier, kan hij zich steeds wenden 

tot genoemd btw-controlekantoor, waar hij de gewenste inlichtingen kan bekomen. Handels- en 

ambachtsondernemingen die in België gevestigd zijn kunnen een beroep doen op de diensten van een 

door hen gekozen erkend ondernemingsloket. 

              

 



.be 2 
 

B.Datum van aanvang van de activiteit 

die een btw-identificatie vereist : 
 

C. Vermoedelijk JAARLIJKS omzetcijfer (excl. btw) : EUR : 

 

D. Door de onderneming gekozen taal voor haar betrekkingen met de btw-diensten : 

   Nederlands    Frans  Duits 

Andere activiteiten : 

A. Nauwkeurige omschrijving van de activiteit die een btw-identificatie vereist (ingeval men verscheidene 

activiteiten uitoefent, moet iedere activiteit worden gepreciseerd) : 
 

Enige activiteit of voornaamste activiteit : 

KADER II - INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEIT VAN DE 

ONDERNEMING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

KADER III - REKENINGNUMMER VOOR TERUGGAVEN BTW 

 
Teruggaven btw dienen gestort te worden op het rekeningnummer : 

   

BIC : IBAN : 
   

 
Naam 

   

 
Straat 

 
Nr. 

  
Bus 

 
Plaats 

  
Postcode 

 

 

 
Land 

   

 
Telefoon Fax 

   

 
E-mail : 

   



.be 3 
 

Hoedanigheid : 

Naam en voornaam : 

Handtekening : 

Datum : 

KADER IV – DATUM EN HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER  
 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK 

 

De belastingplichtige die btw-aangiften indient en kader III niet behoorlijk heeft ingevuld kan zijn/ 

haar eventuele btw-teruggaven niet ontvangen. 



 

Bijlage aan de specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING : Periode : …………………… 

( in te vullen , door ofwel : vb. Jaar te vermelden ingeval van jaaraangifte of 1ste of 2de Semester van jaar ….te vermelden in geval van semestriële aangifte) 

BTW nr.: …………………………. 

Naam : …………………………………….. 
 

I, Uitgaande handelingen (gelieve per beurs en manifestatie de benaming en datum op te geven ) 

 

 
Benaming beurs, manifestatie: 

 
Data
: 

Ge 
m
e 

realiseerde 
omzet t 
aanrekening van  

btw: 

 
Totaal verschuldigde 
btw: 

Gerealiseerde omzet met 
verlegging van heffing: 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

      

Totalen      

over te brengen onder :  vak 71 (blad 2 /aangifte) vak 15 (blad 2/aangifte) 

 
Bijlage aan de specifieke btw- aangifte Manifestaties, beurzen en merchandising Bijlage 
aan 631 

 
 

blad 1/2 

  



Beurzen/manifestaties/merchandising 1/9 1 juli 2009  

 
 

1. Inleiding 

 

Deze regeling voorziet voor de niet in België gevestigde organisatoren van schouwspelen, manifestaties en 
beurzen, voor de niet in België gevestigde deelnemers aan schouwspelen, manifestaties en beurzen en voor de 
niet in België gevestigde tussenpersonen gespecialiseerd in merchandising op dergelijke evenementen, onder 
bepaalde voorwaarden, in een afwijking op de principes van de wegens het stellen van belastbare handelingen 
in België na te leven formaliteiten op het stuk van de btw. 

 
Bedoelde belastingplichtigen genieten evenwel niet langer het ontslag van btw-identificatie zoals bedoeld in punt 
85 van de aanschrijving AOIF nr. 4/2003 (zie www.fisconetplus.fgov.be, Fiscaliteit, Belasting over de toegevoegde 
waarde , Administratieve richtlijnen en commentaren, Circulaires, ET 103925 AOIF Nr. 4 van 2003).Met deze 
beslissing wordt b) van dit punt 85 opgeheven. Deze belastingplichtigen dienen in ieder geval in België voor btw-
doeleinden geïdentificeerd te worden, zelfs wanneer hun handelingen toevallig zijn. 

 
2. Toepassingsgebied 

 

Kunnen facultatief de “Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en 
MERCHANDISING” genieten en vormen de doelgroep: 

 

• de niet in België gevestigde belastingplichtige die schouwspelen, manifestaties, beurzen organiseert in 
België (de hier bedoelde toestand is deze waarin een belastingplichtige tegen betaling van een 
vergoeding het recht op toegang verleent aan de toeschouwers, deelnemers vb. de niet in België 
gevestigde organisatoren van conferenties en seminaries in België), 

• de niet in België gevestigde belastingplichtige die in België deelneemt aan schouwspelen, manifestaties 
en beurzen ( vb. niet in België gevestigde standhouders, popgroepen, marktkramers op Belgische 
kerstmarkten en braderies), 

• de niet in België gevestigde tussenpersonen gespecialiseerd in merchandising op dergelijke 
schouwspelen, manifestaties, beurzen 

 
wier omzet, exclusief btw, voor deze in België verrichte economische activiteit niet meer bedraagt dan 
200.000 EURO per kalenderjaar (inclusief de eventuele handelingen waarvoor de verlegging van heffing naar 
de medecontractant van toepassing is). 

 
Deze regeling valt volledig buiten de punten 88 en 89 van de aanschrijving AOIF nr. 4/2003 in verband met 
het ontslag van btw-identificatie wegens toevalligheid van de handelingen, ook al is de verschuldigde en de 
aftrekbare btw onder de in die punten gestelde drempelbedragen. Voor deze doelgroep wordt in 
voorkomend geval met het criterium van de toevalligheid van de handelingen geen rekening gehouden. 
Wanneer zij hun handelingen stellen in de hoedanigheid van belastingplichtige dienen zij in ieder geval voor 
btw-doeleinden geïdentificeerd te worden. 

BESLISSING ET 116547 

 
Beslissing nr. ET 116547 dd. 9 juni 2009 

 
Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 

http://www.fisconetplus.fgov.be/


Beurzen/manifestaties/merchandising 2/9 1 juli 2009  

Zijn niet bedoeld: 
 

- de in de doelgroep bedoelde belastingplichtigen die in België intracommunautaire leveringen verrichten 
zoals bedoeld in artikel 39 bis, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek (het feit dat betrokkene handelingen stelt 
bedoeld in artikel 39 bis, eerste lid 4°, van het Btw-Wetboek heeft niet de uitsluiting van deze regeling tot 
gevolg) 

 

- de in de doelgroep bedoelde personen die in België geen belastbare handelingen verrichten vb. de 
deelnemer aan een handelsbeurs die enkel promotie voert of demonstraties geeft; 

 

- de niet in België gevestigde regelmatige deelnemers aan de wekelijkse markten, hiervoor geldt de normale 
regeling van indiening van periodieke aangiften, of kan onder de gestelde voorwaarden genoten worden van 
de regeling van ontslag van btw-identificatie wegens de toevalligheid van handelingen (punten 88 en 89, 
aanschrijving AOIF nr. 4/2003); 

 

- de in de doelgroep beoogde belastingplichtigen die naast de bedoelde handelingen eveneens andere 
handelingen in België verrichten waarvoor de normale regeling met indiening van periodieke btw-aangiften 
geldt. 

 

- voor de voldoening van de btw over de verkoop van accijnsprodukten in het kader van een handelsbeurs 
wordt verwezen naar de nrs. 53 tot 56 van de aanschrijving nr. 8 van 8 oktober 1998. Het blijft evenwel 
mogelijke dat betrokkene eveneens andere produkten verkoopt, waarvoor deze regeling wel van toepassing 
is; 

 
3. Identificatie voor btw-doeleinden 

 

Bedoelde belastingplichtigen dienen alvorens hier te lande enige handeling te verrichten het Centraal Kantoor 
voor Buitenlandse Btw-belastingplichtigen in te lichten van hun aanvang van activiteit. Dit kan gebeuren aan de 
hand van het formulier 604 A. 

 
Dit formulier kan gedownload worden via www.minfin.fgov.be ( NL, Formulieren, My Minfin zonder 
authentificatie, Formulieren, Identificatienummer: 604 A) of kan bekomen worden bij het Centraal Kantoor voor 
Buitenlandse Btw-belastingplichtigen – Controle, gevestigd op het volgende adres: 

 
CKBB Controle 
Paleizenstraat 48 
6de verdieping 

 

1030 Brussel 

Faxnummer: 0032 257 963 59 

Telefoonnummer: 0032 257 740 70 

E-mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be 
 

Overeenkomstig artikel 50, § 1, 1ste lid, 3°, van het Btw-Wetboek kent de Administratie van de btw, registratie en 
domeinen een btw-identificatienummer toe dat de letters BE bevat aan iedere niet hier te lande gevestigde 
belastingplichtige indien de volgende drie voorwaarden formeel vervuld zijn: 

 
1. de niet in België gevestigde belastingplichtige verricht hier te lande handelingen bedoeld in het Btw-

Wetboek; 

http://www.minfin.fgov.be/
mailto:contr.btw.ckbb@minfin.fed.be


Beurzen/manifestaties/merchandising 3/9 1 juli 2009  

2. de handelingen die hier te lande worden verricht door de niet in België gevestigde belastingplichtige 
verlenen hem een recht op aftrek van de voorbelasting; 

3. de niet in België gevestigde belastingplichtige is schuldenaar, ten overstaan van de Belgische Staat, van 
de btw verschuldigd wegens de door hem hier te lande verrichte handelingen en dit krachtens de 
artikelen 51 en 52 van het Btw-Wetboek. 

 
De beoogde doelgroep moet voor btw-doeleinden geïdentificeerd worden indien aan de gestelde voorwaarden 
is voldaan. Zij kunnen niet langer genieten van het ontslag van btw- identificatie zoals bedoeld in punt 85 van de 
aanschrijving AOIF nr. 4/2003. Met deze beslissing wordt b) van dit punt 85 opgeheven. 

 
Bij wijze van proef zijn de niet in de Gemeenschap gevestigde genieters van deze regeling niet gehouden een 
aansprakelijke vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 55 van het Btw- Wetboek te laten erkennen. 

 
Overeenkomstig artikel 53quater van het Btw-Wetboek moet dit btw-identificatienummer door betrokkenen 
worden meegedeeld aan hun leveranciers en klanten vb. aan de verhuurder van de standplaats. 

 
Indien de in de doelgroep beoogde belastingplichtigen voor de in België verrichte economische activiteit een 
jaaromzet, exclusief btw, realiseren van meer dan 200.000 EURO dient eveneens een btw-identificatienummer 
dat de letters BE bevat toegekend te worden, maar is deze bijzondere regeling niet van toepassing. 

 
4. Uitreiken van facturen 

 

De belastingplichtige is niet gehouden een factuur uit te reiken voor de leveringen van goederen of diensten 
verricht voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privé- gebruik, behoudens de gevallen bedoeld 
in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit nr. 1. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verkoop van landvoertuigen 
voor personen- of goederenvervoer, bij de verkoop van jachten of pleziervaartuigen, bij de verkopen op 
afbetaling. 

 
Overeenkomstig artikel 53, §2, 1° van het Btw-Wetboek dient de doelgroep evenwel een factuur uit te reiken 
wanneer hij goederen levert of diensten verricht voor een belastingplichtige of een niet–belastingplichtige 
rechtspersoon die niet vrijgesteld zijn krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek. 

 
5. Boekhouding 

 

Ontheven van de verplichting om een boek voor inkomende en uitgaande facturen te houden 
 

Bedoelde belastingplichtigen zijn ervan ontheven een boek voor inkomende en uitgaande facturen te houden 
zoals bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 1 wanneer hij de dubbels van de eventueel uitgereikte 
facturen en de originelen van de inkomende facturen bewaart volgens een ononderbroken reeks volgnummers 
welke hij eraan toekent bij het opmaken ervan of bij ontvangst ervan. 
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Verplichting tot het houden van een dagboek van ontvangsten 
 

Zij zijn evenwel gehouden een dagboek van ontvangsten bij te houden voor de handelingen die zij verrichten met 
natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privé-gebruik, waarvoor zij niet gehouden zijn een factuur uit 
te reiken en waarvoor zij ook geen factuur hebben uitgereikt. 

 
Dit dagboek kan op papier1 gehouden worden. Het papieren dagboek van ontvangsten mag niet op losse bladen 
gehouden worden, maar dient een ingebonden boek te zijn met genummerde bladen. 

 
De dagelijkse inschrijvingen moeten gebaseerd zijn op verantwoordingsstukken die  gedateerd zijn en waarvan, 
naar gelang het geval, een origineel exemplaar of een dubbel dient te worden bewaard. 

 
De ontvangsten dienen per tarief ingeschreven te worden. Wanneer de verantwoordingsstukken benevens de 
ontvangst, de aard van de verkochte goederen nauwkeurig vermelden, mag de dagelijkse inschrijving per tarief 
globaal gebeuren. Een afzonderlijke inschrijving met vermelding van de aard van de verkochte goederen is 
evenwel noodzakelijk voor de ontvangsten die voortkomen van de levering van goederen waarvan de prijs per 
in de handel gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 250 EURO, belasting over de toegevoegde waarde 
inbegrepen. 

 
Op het einde van de aangifteperiode ( een jaar of een semester) wordt, per tarief, het totaalbedrag van de 
maatstaf van heffing en van de overeenkomstige belasting met  betrekking tot de periode begrepen in de 
Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING (zie nr. 7) (in voorkomend geval 
vermeerderd met de handelingen waarvoor een factuur is uitgereikt). 

 
.Bijhouden van een begininventaris en eindinventaris 

 

De Administratie staat evenwel, bij wijze van vereenvoudiging, toe dat de betrokken belastingplichtigen geen 
dagboek van ontvangsten dienen te houden wanneer ze bij aankomst op de manifestatie, de beurs of het 
schouwspel in het bezit zijn van een volledige begininventaris bevattende de beschrijving van de goederen, het 
aantal en de verkoopprijs en zij bij de afloop van het evenement een volledige eindinventaris opmaken. 

 
6. Recht op aftrek 

 

Omvang 
 

Betrokken belastingplichtigen kunnen de Belgische btw geheven van de uitgaven die direct verband houden met 
de in België belaste handelingen overeenkomstig de normale regels in aftrek brengen (artikel 45 en volgende van 
het Btw-Wetboek) vb. de btw geheven op standgeld. 

 
 
 

 

1 
1. In verband  met  het  elektronisch  dagboek  van  ontvangsten  wordt  verwezen  naar  de  beslissingen  ET  

112.577  en ET 112 577/2. Wanneer de handelingen geregistreerd worden aan de hand van een kasregister zoals 
bedoeld in ET 103018 of ET 103592 mogen de belastingplichtigen de gegevens van de door hen verrichte 
handelingen uitsluitend op digitale wijze bewaren en worden zij ontheven van de verplichting tot het bijhouden 
van een dagboek van ontvangsten. 
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Bij toepassing van artikel 45, §1, van het Btw-Wetboek is onder meer aftrekbaar de belasting geheven van de 
aan de belastingplichtige geleverde goederen en diensten gebruikt voor: 

 
1° belaste handelingen; 
2° handelingen vrijgesteld van de belasting krachtens de artikelen 39 tot 42; 

3° handelingen in het buitenland, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan indien zij in het binnenland zouden 
plaatsvinden; 

 
Krachtens artikel 45, §3, van het Btw-Wetboek is evenwel, onder meer, niet aftrekbaar, de btw geheven van: 

 
1° leveringen en intracommunautaire verwervingen van tabaksfabrikaten; 
2° leveringen en intracommunautaire verwervingen van geestrijke dranken, daaronder niet begrepen die welke 
bestemd zijn om te worden wederverkocht of om te worden verstrekt ter uitvoering van een dienst; 
3° kosten van logies, spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt daaronder niet begrepen de kosten 
die worden gedaan: 

a) voor het personeel dat buiten de onderneming belast is met een levering van goederen of een 
dienstverrichting; 

b) door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten onder bezwarende titel verstrekken; 
4° kosten van onthaal 

 
Ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van autovoertuigen bestemd voor 
het vervoer van personen en/of goederen over de weg, en ten aanzien van goederen en diensten met betrekking 
tot die voertuigen, mag de aftrek overeenkomstig artikel 45, §2, van het Btw-Wetboek in geen geval hoger zijn 
dan 50 pct. van de betaalde belasting. In het 2de lid van die paragraaf zijn een aantal voertuigen uitgezonderd. 

 
Uitoefenen van zijn recht op aftrek 

 

Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen moet de belastingplichtige in het bezit zijn van een voor de 
toepassing van de btw conforme factuur (uitgereikt overeenkomstig artikel 53, § 2, en artikel 53octies van het 
Btw-Wetboek en waarop de vermeldingen van artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 1 voorkomen). De 
originele inkomende facturen kunnen opgevraagd worden ter controle. 

 
7. Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 

 

Afwijking 

 

Bij deze bijzondere beslissing is de doelgroep in afwijking van artikel 53, § 1, 2° van het Btw- Wetboek niet 
gehouden tot indiening van periodieke maand- of kwartaalaangiften. In de plaats daarvan dient hij evenwel met 
het oog op de aangifte van verschuldigde en aftrekbare btw de “Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, 
BEURZEN en MERCHANDISING” in te dienen. 
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Formulier 
 

Deze “Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING”, formulier 631, kan gedownload 
worden via www.minfin.fgov.be ( NL, Formulieren, My Minfin zonder authentificatie, Formulieren, 
Identificatienummer: 631) of kan bekomen worden bij het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw-
belastingplichtigen – Controle. 

 
Naast het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft (kader 1), de identificatie van de aangever (kader 2) en de 
gegevens met betrekking tot het bankrekeningnummer (kader 3) bevat deze aangifte de in België verrichte 
belastbare handelingen (kader 4 en 5). 

 
In kader 4 wordt de totaal verschuldigde btw uit uitgaande handelingen (ontvangsten en eventuele facturen, 
tegen het van toepassing zijnde tarief ) weergegeven in vak 71. 

 
In kader 5 wordt de totaal verschuldigde btw uit inkomende handelingen opgenomen in vak 74 en de totaal 
aftrekbare btw uit inkomende handelingen in vak 82 

 
Kader 6 bevat het saldo van de aangifte, hetzij een saldo in het voordeel van de Belgische Staat in vak 83 (wanneer 
vak 80 (=vak 71 + vak 74) > vak 82), hetzij een saldo in het  voordeel van de belastingplichtige in vak 84 (wanneer 
vak 82 > vak 80 (=vak 71 + vak 74)). 

 
Kader 7 bevat de dagtekening en de ondertekening. 

 
In de bijlage wordt de verschuldigde en de aftrekbare btw per beurs of manifestatie weergegeven. 

 
Plaats van indiening 

 

Het is overigens op dit Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw-belastingplichtigen – Controle dat de ingevulde 
aangifte moet worden ingediend. Het is niet mogelijk deze aangifte elektronisch in te dienen. 

 
Periodiciteit en indieningsdatum 

 

Deze aangifte moet jaarlijks worden ingediend ingeval de jaaromzet, exclusief btw, voor de in België verrichte 
economische activiteit van organisatie van, deelneming aan en merchandising bij schouwspelen, manifestaties 
en beurzen niet meer bedraagt dan 100.000 EURO. 

Deze jaaraangifte heeft betrekking op een kalenderjaar en dient uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende jaar 
ingediend te worden. 

 
Deze aangifte is semestrieel (om de zes maand) ingeval voornoemde jaaromzet wèl 100.000 EURO overschrijdt. 
De aangifte m.b.t. januari tot juni, dient uiterlijk 31 juli van dat kalenderjaar ingediend te worden. 
De aangifte m.b.t. juli tot december, dient uiterlijk 31 januari van het volgende kalenderjaar ingediend te worden. 

http://www.minfin.fgov.be/
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Ingeval de drempel van 100.000 EURO in de loop van een jaar overschreden wordt, dient voor het lopende jaar 
een jaaraangifte ingediend te worden bij het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw-belastingplichtigen en dit 
uiterlijk op 31 januari van het daarop volgende jaar. Betrokkene zal evenwel door het Centraal Kantoor voor 
Buitenlandse Btw- belastingplichtigen gewezen worden op het feit dat hij voortaan gehouden is tot het indienen 
van semestriële aangiften. 
Nihilaangifte 

 

In het geval er geen handelingen verricht zijn in de betrokken periode dient een nihilaangifte ingediend te 
worden. De nihilaangifte dient in principe dezelfde periodiciteit te hebben als de laatst ingediende Specifieke 
btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING. 

 
Het staat betrokkene evenwel vrij om, bijvoorbeeld ingeval van onregelmatige activiteit in België, contact op te 
nemen met het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw- belastingplichtigen teneinde laatstgenoemde in te 
lichten over haar  voorgenomen  toekomstige activiteit in België. 

 
Ingeval van stopzetting van activiteit in België dient het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw-
belastingplichtigen in ieder geval ingelicht te worden (zie nr. 10) ten einde het btw- identificatienummer door te 
halen. 

 
Overgang naar de normale regeling met indiening van periodieke aangiften 

 

De belastingplichtigen die genieten van de regeling, en de drempel van 200.000 EURO overschrijden of die andere 
handelingen beginnen stellen dan deze bedoeld in het toepassingsgebied van deze regeling en die de normale 
regeling van indiening van periodieke aangiften vereisen, dienen het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw-
belastingplichtigen hiervan in te lichten en dienen zonder uitstel bij afloop van de manifestatie, de beurs of het 
schouwspel met betrekking tot de afgelopen periode een Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en 
MERCHANDISING in te dienen. 

 
8. Betaling of teruggaaf van de belasting 

 

Betaling 
In geval de Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING resulteert in een saldo in het 
voordeel van de Belgische Staat dient het verschuldigde bedrag na ontvangst van een betaalbericht gestort te 
worden op het rekeningnummer vermeld in het betaalbericht. 

 
Teruggaaf 

 

In geval de Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING resulteert in een saldo in het 
voordeel van de belastingplichtige zal het bedrag na eventuele goedkeuring teruggestort worden op het in de 
aangifte opgegeven rekeningnummer van de belastingplichtige. 
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9. Ontheven van de verplichting tot indiening van een jaarlijkse lijst van de belastingplichtige-afnemers en 
intracommunautaire opgave 

 

Bedoelde belastingplichtigen zijn niet gehouden tot indiening van de jaarlijkse lijst van de belastingplichtige-
afnemers bedoeld in artikel 53quinquies van het Btw-Wetboek. 

 
Zij zijn evenmin gehouden tot indiening van de opgave van de intracommunautaire handelingen zoals bedoeld 
in artikel 53sexies van het Btw-Wetboek. 

 
10. Stopzetting van activiteit 

 

Bedoelde belastingplichtigen zijn gehouden de dienst Controle van het Centraal Kantoor voor Buitenlandse btw-
belastingplichtigen op de hoogte te brengen in geval van stopzetting van hun economische activiteit bestaande 
uit de organisatie van, deelneming aan of merchandising bij schouwspelen, manifestaties en beurzen in België. 
Deze kennisgeving dient bij gewone ondertekende brief te gebeuren. 

 
In voorkomend geval en in geval er geen andere activiteit wordt aangevat die de identificatie voor btw-
doeleinden in België vereist, zal het btw-identificatienummer dat de letters BE bevat doorgehaald worden en is 
hij niet langer meer gehouden tot indiening van een (nihil) Specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN EN 
MERCHANDISING. 

 
Ingeval van stopzetting in het eerste semester dient de laatste aangifte uiterlijk 1 juli van dat jaar ingediend te 
worden, zelfs in het geval betrokkene gehouden was tot het indienen van jaaraangiften. Ingeval van stopzetting 
in het 2de semester dient de laatste aangifte uiterlijk op 31 januari van het daarop volgende jaar ingediend te 
worden (hetzij een jaaraangifte, hetzij de aangifte van het 2de semester, naar gelang het indieningssysteem dat 
gangbaar was). 

 
11. Artikel 5, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 31 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gelet op het feit dat de doelgroep voor btw- doeleinden geïdentificeerd 
is en gehouden is de verschuldigde btw op te nemen in een specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN 
en MERCHANDISING, de regeling van de voldoening van de btw door de medecontractant zoals bedoeld in artikel 
5, §1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 31 niet van toepassing is. 

 
Artikel 5, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 31 was ingevolge punt 353 a) van de aanschrijving AOIF nr. 
4/2003 evenmin van toepassing voor degenen die de oude regeling voor niet in België gevestigde 
belastingplichtigen die schouwspelen in België organiseren of deelnemen aan handelsbeurzen zoals bedoeld in 
punt 85 b genoten. Maar vermits deze regeling alsdusdanig is opgeheven, is deze niet meer bedoeld in punt 353 
a) van de aanschrijving AOIF nr. 4/2003. 

 

 
12. Inwerkingtreding en overgangsregeling 

 

Deze bijzondere regeling treedt in werking voor de in België verrichte handelingen van organisatie van, 
deelneming aan en merchandising bij manifestaties, beurzen en schouwspelen door niet in België gevestigde 
belastingplichtigen vanaf 1 juli 2009. 

 
De vóór die datum gestelde handelingen worden volgens de oude regeling behandeld. 
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De belastingplichtigen die reeds een vergunningnummer volgens het oude systeem gekregen hebben voor een 
manifestatie, beurs of schouwspel dat na 1 juli 2009 zal plaatsvinden, zullen door het Centraal Kantoor voor 
Buitenlandse Btw-belastingplichtigen gecontacteerd worden, ten einde naar deze bijzondere regeling over te 
stappen en zich voor btw-doeleinden te laten identificeren. 

 
Bij wijze van overgang zal iedere genieter van de regeling, ongeacht de gerealiseerde jaaromzet, uiterlijk op 31 
januari 2010 een eerste semestriële specifieke btw-aangifte MANIFESTATIES, BEURZEN EN MERCHANDISING 
moeten indienen met betrekking tot de periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009. Met betrekking tot 2010 
kan met een jaaromzet in dit verband onder de 100.000 EURO, uiterlijk 31 januari 2011 een eerste jaaraangifte 
ingediend worden. 

 
13. Niet correcte naleving 

 

De belastingplichtigen die deze bijzondere regeling onjuist toepassen en/of de verplichtingen niet correct 
naleven kunnen van deze bijzondere regeling uitgesloten worden. 

 
14. Voorbehoud 

 

De Administratie behoudt zich het recht voor om deze “Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en 
MERCHANDISING” aan te passen of in te trekken in geval het systeem aanleiding zou geven tot misbruik of tot 
ernstige onregelmatigheden. 


