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Een snel globaliserende economie vergt 
van u als ondernemer vaak het uiter-
ste. Zo moet u niet alleen snel en effi-
ciënt kunnen inspelen op gewijzigde 
marktomstandigheden, maar wordt ook 
verwacht dat u de (fiscale) spelregels 
inzake de internationale handel te allen 
tijde kent en toepast. Hoewel bijvoor-
beeld het naleven van de vereiste for-
maliteiten inzake btw wellicht niet het 
eerste is dat bij u opkomt als u met uw 
afnemer een overeenkomst sluit, loont 
het toch de moeite om hier even bij stil 
te staan. Zo vermijdt u achteraf pijnlijke 
fiscale verrassingen.

Wanneer u geregeld handel drijft met het bui-
tenland, dan klinken begrippen zoals intracom-
munautaire leveringen en export u allicht niet 
onbekend in de oren. U zult dan ook weten dat 
beide handelingen een vrijstelling van Belgi-
sche btw kunnen genieten indien aan een aan-
tal voorwaarden voldaan is. Eén van deze ver-
eisten bestaat erin dat de goederen vervoerd 
moeten worden vanuit de ene lidstaat naar 
een andere, ingeval van een intracommunau-
taire levering, of naar een derde land, ingeval 
van export.  De vrijstelling is echter slechts 
definitief verworven indien u dit vervoer effec-
tief kunt bewijzen. De praktijk leert dat dit niet 
altijd even eenvoudig is. Hieronder een korte 
leidraad.

1. Bewijs van vervoer

Inzake btw is het diegene die de vrijstelling 
inroept, met name de leverancier, die moet 
bewijzen dat de goederen effectief het Bel-
gisch grondgebied hebben verlaten. U dient dit 
te doen door middel van een geheel van over-
eenstemmende handelsdocumenten, waarbij 
geen enkel bijzonder stuk op zich voldoende of 
onmisbaar is. 

Voorbeelden van dergelijke bewijsstukken 
inzake de intracommunautaire levering zijn 
onder meer: bestelbons, vervoerfacturen, ver-
voerbewijzen, betalingsstukken, contracten 
enz. Het bezit van een buitenlands btw-num-
mer is geen voldoende garantie.

Het belangrijkste bewijs van vervoer inzake 
export is, naast de hierboven vermelde docu-
menten, het gevalideerde exportdocument (EX 
3).

In de gevallen waarin uw afnemer instaat voor 
het vervoer, is het vaak niet evident om het 
nodige bewijsmateriaal inzake transport te 
verzamelen. Het zal dus van cruciaal belang 
zijn dat u hieromtrent met uw afnemer voor-
afgaand goede afspraken maakt. Indien u 
twijfelt of het nodige bewijsmateriaal tot bij 
u raakt, dan kunt u veiligheidshalve Belgische 
btw aanrekenen of een waarborgsom vragen 
tot de afnemer u de noodzakelijke stukken 
bezorgt. 

Bent u tijdens een controle niet in staat om het 
gevraagde bewijs te leveren, dan kan de admi-
nistratie eisen dat u de btw betaalt, verhoogd 
met boetes en interesten. Rekening houdend 
met het feit dat de minimumboetes in België 
momenteel bepaald zijn op 10% en rekening 
houdend met nalatigheidsinteresten van 0,8% 
per maand, lopen de financiële gevolgen van 
dergelijke naheffing al snel op. Beter voorko-
men dan genezen is hier dus de boodschap.

2.Belang van onderliggende 
documenten en incoterms

Meer en meer zullen btw-controles zich in de 
toekomst focussen op het nazicht van de docu-
menten onderliggend aan de transactie. Het 
zal dus belangrijk zijn erop toe te zien dat de 
goederenstroom steeds overeenstemt met de 
documentenstroom die ermee gepaard gaat. 
De toepassing van de vrijstelling is immers 
afhankelijk van de partij die het vervoer voor 
haar rekening neemt. Dit kan uw afnemer zijn 
of een partij later in de economische keten, 
waardoor afwijkingen tussen de overeenkomst 
en de realiteit een bron van discussie kunnen 
zijn. 

Ook het belang van de correcte toepassing van 
de Incoterms mag in de praktijk niet onder-
schat worden.  Indien u ze opneemt op uw fac-
tuur, wat overigens (nog) niet verplicht is, dan 
dient u erop toe te zien dat de keuze valt op die 

Incoterm die het dichtst aansluit bij de bepa-
lingen van het door u afgesloten contract. Zo 
is het principe ‘Af Fabriek (Ex Works)’ bijvoor-
beeld niet in overeenstemming te brengen met 
het feit dat u als leverancier instaat voor het 
vervoer van de goederen.

U merkt het, het tijdig afleveren van de cor-
recte goederen bij uw afnemer is lang niet 
het enige waaraan u moet aandenken bij het 
aanknopen van (internationale) handelsrela-
ties. U kunt heel wat overbodige problemen en 
discussies vermijden wanneer de nodige aan-
dacht wordt besteed aan het maken van goede 
afspraken met uw afnemer en een correcte 
vertaling hiervan in de documenten onderlig-
gend aan de transactie.

Lien Dickele,  
Titeca Accountancy

Bewijs van vervoer:  
een must inzake btw

Titeca Accountancy

21
ONDERNEMERS & CO

Ouders die een vastgoedinvestering 
doen, maken vaak gebruik van de tech-
niek van de ‘gesplitste aankoop’. Door 
de verlaging van de onroerende schenk-
belasting in Vlaanderen is er op vandaag 
een alternatief.

Gesplitst aankopen

Door de techniek van de gesplitste aankoop 
kunnen ouders een nieuw onroerend goed aan-
kopen zonder nadelige gevolgen op het gebied 
van erfbelasting (successierechten). Wie samen 
met de kinderen bijvoorbeeld een appartement 
aankoopt, beoogt een dubbel voordeel: door 
het vruchtgebruik te kopen kunnen de ouders 
levenslang over het onroerend goed beschikken 
als vruchtgebruiker. Men heeft het recht om 
het pand te bewonen of te verhuren. De huur-
inkomsten komen dan toe aan de ouders als 
‘vruchten’ van het appartement. 

De eigendom wordt op die manier gesplitst 
aangekocht. Terwijl de ouders het vruchtge-
bruik kopen, kopen de kinderen de naakte 
eigendom. Bij overlijden van de ouders is het 
appartement reeds eigendom van de kinderen 
en is het bijgevolg niet meer onderhevig aan 
successierechten. Enkel het vruchtgebruik van 
de ouders dooft uit, zonder erfbelasting. 

Indien de kinderen niet over voldoende vermo-
gen beschikken om de naakte eigendom aan te 
kopen, gaat aan deze aankoop een schenking 
vooraf waarbij het bedrag dat de kinderen beta-
len voor de naakte eigendom via een bankgift 
of notariële schenking door de ouders overge-
maakt wordt aan de kinderen. 

De notaris bepaalt de verdeling vruchtgebruik/
naakte eigendom op basis van vaststaande 
tabellen overeenkomstig de leeftijd van de 
ouders en de huurwaarde van het pand. 
Sedert de invoering van een verstrengde anti-
misbruikbepaling is de nodige omzichtigheid 
geboden:

• De gesplitste aankoop kan belastingneu-
traal verlopen indien de voorafgaande 
schenking geregistreerd wordt tegen het 
schenkingstarief van 3% (in rechte lijn).

• Ofwel moeten de kinderen aantonen dat 

ze de vrije wilsbeschikking hadden over de 
geldsom en dat er bijgevolg geen eenheid 
van opzet is tussen de schenking en de 
aankoop.

De eerste piste heeft als voordeel dat er zeker-
heid geboden wordt, niet alleen omtrent de 
misbruikbepaling maar door de registratie (3%) 
vervalt ook de ‘driejarige periode’. Ook bij een 
overlijden van de ouder(s) binnen de 3 jaar na 
die schenking zal de gift successievrij zijn. 

De alternatieve piste is dan weer goedkoper 
(geen 3%) maar impliceert een dubbele onze-
kerheid. Zullen de schenkers de 3 jaar overleven 
en zullen de kinderen de fiscus kunnen overtui-
gen dat ze de vrije beschikking hadden over de 
gelden? 

Een voorbeeld

Een echtpaar van 60 jaar met 2 kinderen 
wenst een penthouse te kopen ter waarde van 
600.000 euro. Volgens de tabellen bedraagt 
het vruchtgebruik 37,19%, de naakte eigendom 
62,81%.

De ouders schenken 376.860 euro (62,81% van 
600.000 euro) aan de kinderen via bankgift en 
betalen zelf hun vruchtgebruik. Bij de aankoop-
akte worden 10% registratierechten betaald.

Zonder de bankgift te registreren (3%) hebben 
ze enkel de 10% registratierechten betaald, 
maar blijft de onzekerheid aangaande de 
belastbaarheid bestaan. Bij overlijden van de 
ouder(s), hopelijk pas na ettelijke jaren, kan de 
fiscus fiscaal misbruik inroepen, indien ze niet 
overtuigd zijn van de ‘vrije wilsbeschikking’ van 
de kinderen!

Men kan ervoor opteren om op zeker te spelen, 
in het belang van hun kinderen. 

Alternatieve opties

Door de recente verlaging van de schenkings-
rechten kunnen de ouders opteren om de dis-
cussie over de gesplitste aankoop te vermijden. 
Ofwel vermijdt men de discussie door de voor-
afgaande bankgift hoe dan ook te registreren 
aan 3%. 

Ofwel kan men op zeker spelen door gebruik 
te maken van de voordelige schenkingsrechten 
op vastgoed. De ouders kopen het pand zelf, 
in volle eigendom, om het daarna te schenken 
(met voorbehoud van vruchtgebruik) aan de 
kinderen. Dan betaalt men die 10% registratie-
rechten op de aankoop, aangevuld met schen-
kingsrechten. Een onroerende schenking ten 
bedrage van 600.000 euro kost voor dit gezin 
slechts 3%. De eerste schijf (tot 150.000) wordt 
namelijk berekend per ouder (elk 300.000) en 
per kind (elk 150.000 van elke ouder). 

De totale kostprijs ligt hier weliswaar iets hoger 
en na de schenking van vastgoed speelt steeds 
de ‘driejarige periode’! 

De verlaagde schenkbelasting biedt ook moge-
lijkheden voor ouders die reeds verworven vast-
goed voordelig wensen over te dragen. Wie niet 
het fiscaal onderste uit de kan wenst te halen, 
kan gebruik maken van de aanvaardbare schen-
kingstarieven op onroerend goed.
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