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Werking van BTW-teruggave 
 

In deze nieuwsbrief wordt de werking van de BTW-teruggave geschetst. Meer bepaald zullen 
(1) de algemene regels, (2) het bijzonder regime voor maandindieners met vergunning, (3) de 
versnelde teruggave voor starters en (4) de uiterste betalingsdata worden uiteengezet.  
 

1. De algemene regels 
 
Indien u een belastingplichtige bent die zijn BTW-aangifte per maand of kwartaal indient, hebt 
u het recht om uw BTW-krediet vier maal per jaar terug te krijgen. Hiervoor dienen wel vier 
voorwaarden tegelijk te worden voldaan.  
 
Als eerste voorwaarde wordt gesteld dat u de teruggave van uw belastingkrediet uitdrukkelijk 
vraagt door het juiste vak aan te kruisten in uw aangifte. Ten tweede dient het belastingkrediet 
het vereiste minimumbedrag1 te bereiken. Verder is het ook vereist dat de BTW-aangifte tijdig 
werd ingediend. Tot slot is het ook noodzakelijk dat u uw rekeningnummer aan FOD Financiën 
heeft meegedeeld. 
 
Enkel bij het vervullen van deze vier voorwaarden zal u uw BTW-krediet kunnen terugkrijgen. 
In alle andere gevallen zal het BTW-krediet automatisch worden overgedragen naar de 
volgende aangifteperiode. Het tijdstip van de uiterste terugbetalingsdatum2 is afhankelijk van 
de periode waarop uw BTW-aangifte betrekking heeft. 
 

2. Het bijzonder regime voor maandindieners met vergunning 
 
Voor sommige maandindieners is het evenwel mogelijk om maandelijks hun BTW-krediet terug 
te krijgen. Hieraan wordt de vereiste van een vergunning gekoppeld. Voor het verkrijgen van 
dergelijke vergunning dient u aan twee basisvoorwaarden te voldoen. 
 
Ten eerste dient uw vrijgestelde omzet minstens 30% van de totale omzet te bedragen. 
Bovendien hebt u minstens 12.000 euro belastingoverschot in uw voordeel gehad. 
 
Wanneer u aan beide voorwaarden voldoet kan u de vergunning schriftelijk aanvragen bij uw 
team beheer van de BTW. Nadat u deze vergunning hebt verkregen, kan u uw BTW-krediet 
maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via 
Intervat. 
 

3. De versnelde teruggave voor starters  
 
Om startende ondernemers een duwtje in de rug te geven kunnen deze sinds 1 januari 2020 
aanspraak maken op een versnelde teruggave van hun BTW-krediet. Hiervoor is wel vereist 
dat de startende onderneming maandelijks BTW-aangiften indient. 

 
1 Zie hierover meer bij (4) de uiterste betalingsdata. 
2 Zie hierover meer bij (4) de uiterste betalingsdata. 
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Dit regime wordt automatisch toegepast, als de startende onderneming bij de registratie van 
zijn BTW-nummer kiest voor maandaangiften en het blijft geldig gedurende 24 maanden die 
volgen op de aanvang van de economisch activiteit. Onder dit regime zal het BTW-krediet 
maandelijks worden teruggestort, indien uw maandaangifte tijdig en elektronisch wordt 
ingediend via Intervat. 
 

4. De uiterste betalingsdata 
 
Als laatste punt is het van belang om stil te staan bij de uiterste terugbetalingsdata van het 
BTW-krediet. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen (1) kwartaalindieners, 
(2) maandindieners zonder vergunning en (3) maandindieners met vergunning en starters met 
versnelde teruggave. 
 
 

(1) Kwartaalindieners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Maandindieners zonder vergunning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periode 
btw-
aangifte 

Vereist minimumbedrag 
van uw creditsaldo 

Uiterste 
terugbetalingsdatum 

Eerste 
kwartaal 

615 euro 
30 juni van het lopende 
kalenderjaar 

Tweede 
kwartaal 

615 euro 
30 september van het 
lopende kalenderjaar 

Derde 
kwartaal 

615 euro 
31 december van het 
lopende kalenderjaar 

Vierde 
kwartaal 

245 euro 
31 maart van het volgende 
kalenderjaar 

Periode btw-
aangifte 

Vereist minimumbedrag 
van uw creditsaldo 

Uiterste 
terugbetalingsdatum 

Maart 1.485 euro 
30 juni van het lopende 
kalenderjaar 

Juni 1.485 euro 
30 september van het 
lopende kalenderjaar 

September 1.485 euro 
31 december van het 
lopende kalenderjaar 

December 245 euro 
31 maart van het volgende 
kalenderjaar 
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(3) maandindieners met vergunning en starters met versnelde teruggave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bronnen: 
- Het koninklijk besluit van 29 augustus 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit 

nr. 4 van 29.12.1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de 
toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit 
aanvangen, BS 05/09/2019. 

- Het koninklijk besluit van 29 december 1969 nr.4 met betrekking tot de teruggaven 
inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 01/07/2021. 

 

Periode btw-
aangifte 

Vereist 
minimumbedrag van 
uw creditsaldo 

Uiterste 
terugbetalingsdatum 

Januari 245 euro 
31 maart van het lopende 
kalenderjaar 

Februari 245 euro 
30 april van het lopende 
kalenderjaar 

Maart 245 euro 
31 mei van het lopende 
kalenderjaar 

April 245 euro 
30 juni van het lopende 
kalenderjaar 

Mei 245 euro 
31 juli van het lopende 
kalenderjaar 

Juni 245 euro 
31 augustus van het 
lopende kalenderjaar 

Juli 245 euro 
30 september van het 
lopende kalenderjaar 

Augustus 245 euro 
31 oktober van het lopende 
kalenderjaar 

September 245 euro 
30 november van het 
lopende kalenderjaar 

Oktober 245 euro 
31 december van het 
lopende kalenderjaar 

November 245 euro 
31 januari van het volgende 
kalenderjaar 

December 245 euro 
28/29 februari van het 
volgende kalenderjaar 
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, 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 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. 
 
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 
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