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Kleine ondernemingen: mogelijks geen klantenlisting btw 

 
Kleine ondernemingen met een beperkte jaaromzet hebben de mogelijkheid om van een groot 
deel van de btw-verplichtingen te worden ontheven. Zij moeten geen btw aanrekenen aan hun 
klanten, geen btw doorstorten aan de schatkist en geen periodieke btw-aangiften indienen. 
Daar staat tegenover dat ze de btw die ze aan hun leveranciers betaald hebben niet in aftrek 
kunnen brengen. 
 
Sedert 1 januari 2016 bedraagt de omzetdrempel waarbinnen ondernemingen voor de 
toepassing van de btw als kleine onderneming kunnen worden beschouwd € 25.000,00. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrief van 31 december 2015. 
 
De FOD Financiën publiceerde op 6 september 2016 op haar website de voorwaarden 
waaronder belastingplichtigen niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (in 
de volksmond “btw-listing” genoemd) moet indienen. De regeling gaat in vanaf 1 juli 2016. De 
voorwaarden zijn de volgende: 
 
- De onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. 
 
- De klantenlisting is een nihil-klantenlisting. Dat betekent dat de klanten van de onderneming 
(terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben of dat ze wel een Belgisch btw-nummer hebben, 
maar de jaarlijkse omzet per klant niet meer dan € 250,00 bedraagt. 
 
De regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016, waarbij de activiteit van de onderneming 
niet mag zijn stopgezet gedurende de eerste maanden van 2016. 
 
Er moet dus nog een klantenlisting worden ingediend indien: 
 
- de klantenlisting voor 2015 nog niet werd ingediend 
 
- de activiteit van de onderneming werd stopgezet de eerste zes maanden van 2016. 
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 

http://www.bebotax.eu/pdf/2015_NB/Nieuwsbrief31-12-20151231.pdf
http://www.bebotax.com/
http://www.bebotax.eu/NL/Nieuwsbrieven.html
http://www.bebotax.eu/NL/Nieuwsbrieven.html
http://www.bebotax.com/
mailto:annulaties@bebotax.com
http://www.bebotax.eu/NL/Diensten_collegae.htm
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Contactgegevens Bebotax 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 
 
 

mailto:info@bebotax.com

