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Rechtzetting uitstel van belastingstermijnen voor btw-
belastingplichtigen 

 
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen btw-belastingplichtigen gebruik maken van de zomerregeling 
voor de indiening van de btw-aangiften. Het gaat om een versoepeling van termijnen voor het 
indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven. In tegenstelling tot het 
bericht van 12 juli 2022 dat eerder werd meegedeeld, hebben kwartaalaangevers wel degelijk 
tot en met 10 augustus 2022 de tijd om de aangifte voor het 2de kwartaal van 2022 in te 
dienen en te genieten van een mogelijke terugbetaling van btw. 
 
Voor meer informatie over de werking van de BTW -teruggave, verwijzen wij graag naar de 
nieuwsonline van 01/07/2021 – 2021 nr 17:  
 
 

A. Indiening van de btw-aangiften 
 

De deadline om de btw-aangiftes in te dienen wordt dus uitgesteld. Hieronder vind je een kort 
overzicht: 

 

Voor de btw-aangiften van augustus 2022 wordt er echter geen zomeruitstel verleend. Deze 
moeten ten laatste op 20 september 2022 in orde zijn. 

B. Verschuldigde btw? 

Voor de verschuldigde btw wordt er geen betalingsuitstel verleend. Voor de maand juni 2022 
of het tweede kwartaal 2022 dient de verschuldigde btw ten laatste op 20 juli 2022 betaald te 
worden. Voor de maand juli 2022 is dat ten laatste op 22 augustus 2022. Een eventueel btw-
tegoed op de rekening-courant mag van de verschuldigde btw in aftrek genomen worden. 

Indien de btw-schuld niet tijdig betaald wordt, worden er laattijdigheidsintresten aangerekend 
van 0,8% per maand. De nalatigheidsintrest van een maand wordt wel slechts gevorderd indien 
hij 5 euro bereikt. Een dag te laat betaald, geldt voor een volledige maand.  

https://www.bebotax.eu/pdf/2021_NO/NL/Mededeling_17_01-07-202110107.pdf
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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 (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; 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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