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Toelichting doel Subwerkgroep
Bespreking plan van aanpak

Nadat elke deelnemer zich heeft voorgesteld wordt de doelstelling van de werkgroep toegelicht door de covenor Kurt Verhaeren. De
doelstelling betreft de creatie van een gelijk speelveld voor wat betreft de accijnzen op alcoholische en niet-alcoholische dranken. Hoe
ervoor zorgen dat de Belgische accijnzen door buitenlandse verkopers, die bijvoorbeeld verkopen via webshops, effectief worden betaald?
De convenor Pierre De Borggraef vraagt wat de verwachtingen zijn van de private sector.
Op basis van de toelichting door Katrien Decubber en door de diensten werkmethode en operations kan worden vastgesteld dat op
Europees niveau louter een initiatief inzake het automatiseren van de VGD voorzien wordt. Er zal binnen deze werkgroep dus verder
gewerkt moeten worden op basis van de bestaande wetgeving.
Benoit Van Vyve van de btw-administratie licht de werking toe inzake BTW bij verkopen op afstand waarbij aangifte voor
intracommunautaire afstandsverkopen van accijnsproducten via een centraal aangifteplatform (OSS) kan gebeuren. De belastingplichtigen
uit andere lidstaten kunnen opteren om via OSS de Belgische btw te voldoen zonder dat ze in België een btwnummer moeten hebben voor
die handelingen. Deze wetgeving zal in 2021 in werking treden. Communautaire goederen zijn begrepen in het toepassingsgebied van deze
nieuwe wetgeving voor BTW, niet-communautaire goederen niet.
Bert Oosterlynck van de btw-administratie ligt toe dat binnen dit kader een bestaande circulaire zal worden geactualiseerd. Hij vraagt
feedback aan de private sector over de vereenvoudigingen inzake btw m.b.t. verkopen op afstand aan particulieren van accijnsgoederen van
een andere lidstaat naar België, zoals vermeld in randnummers 47 tot en met 52 van circulaire nr. 8 van 08/10/1998 (btw-circulaire die op
fisconet staat).
Er zijn 2 stelsels:
•

Stelsel van individuele aangifte: o De verkoper (gevestigd in een andere lidstaat zonder Belgisch btw-nummer) kan
de Belgische btw over de afstandsverkoop voldoen samen met de accijnzen aan de AADA (borgstelling accijnzen en
btw en bij het verrichten van de levering btw voldoen samen met de accijnzen) o
Hij moet dan geen btw-nummer
aanvragen in België omwille van die verkopen op afstand

Stelsel van globale aangifte: o
De verkoper (gevestigd in een andere lidstaat zonder Belgisch btw-nummer) verzendt de
aan Belgische particulieren verkochte accijnsproducten onder de accijnsschorsingsregeling naar een in België gevestigde erkende
entrepothouder (die geen eigenaar is maar enkel optreedt als fiscaal vertegenwoordiger)
o
Die fiscaal vertegenwoordiger treedt op als lasthebber van de schuldenaar van de btw: hij betaalt de btw samen met de
accijnzen in naam en voor rekening van de verkoper aan de AADA o
De verkoper moet dan geen btw-nummer aanvragen in
België omwille van die verkopen op afstand .
•

De btw-administratie wenst graag feedback op de volgende vragen:
o

Zijn deze vereenvoudigingen bij u (of uw leden) überhaupt bekend? Wordt er vaak gebruik van gemaakt? o

Vindt u (of vinden

uw leden) het wenselijk dat deze vereenvoudigingen behouden blijven?
o
Heeft u (of hebben uw leden) opmerkingen met betrekking tot die vereenvoudigingen?
De deelnemers van de private sector geven volgende verwachtingen mee:
Hans Rennings (Bol.com):
•
•
•

Vraagt of naast de communautaire goederen, ook de nationale goederen zullen worden meegenomen;
Of bij export kan gekeken worden hoe de betaalde accijns in België makkelijker kan worden teruggekregen;
Hoe de buitenlandse verplichtingen bij verkoop naar België kunnen worden vereenvoudigd. Bijvoorbeeld voor de partners die via
het platform van Bol.com verkopen. – Update: Hoe de buitenlandse verplichtingen bij verkoop naar België kunnen worden
vereenvoudigd in het geval van afstandsverkopen. Bijvoorbeeld voor de partners die via een online platform verkopen

Philippe Lesage (Unizo):
•
•

Hoe accijnsproducten hierbij op een eenvoudige wijze kunnen worden aangegeven. Zijn er hier voorstellen vanwege de
administratie?
Of België naar het voorbeeld van de MOSS voor btw een voortrekkersrol kan opnemen op het vlak van accijnzen.

Daan De Vlieger (Vinum&Spiritus):
•
•

Of naast de communautaire producten, de nationale eveneens het voorwerp uitmaken van de werkgroep;
Of ook rekening kan worden gehouden met het internationaal aspect van e-commerce en naast de inkomende stromen ook
aandacht kan besteed worden aan de uitgaande zijde. Om Belgische producenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun
activiteiten buiten België.

Geert Van Lerberghe (Vinum&Spiritus):
•
•

•

Of er nagedacht kan worden rond oplossingen voor de oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland.
Of er gekeken kan worden bij de verkoop van goederen naar België naar de wetgeving en de controle hierop waarbij de
verantwoordelijkheid voor het voldoen van de accijnzen wordt verlegd naar de particulier consument. Buitenlandse operatoren
verleggen de aansprakelijkheid naar particulieren.
Om binnen de werkgroep ook de export te ondersteunen via een duidelijk kader.

De convenor Pierre De Borggraef verduidelijkt dat de niet-communautaire goederen geen deel uitmaken van de werkgroep. Wanneer de
scope wordt uitgebreid tot export is het opportuun om buitenlandse autoriteiten te betrekken. Tabak zal geen deel uitmaken van de
werkgroep en wat betreft de versoepeling van de aangifteformaliteiten voor buitenlandse operatoren is enerzijds een aanpassing van het
wettelijk kader opportuun en wijst de convenor eveneens op de noodzaak van een politieke impuls vanuit de private sector.
Nico Missant geeft mee dat er binnen het bestaand wettelijk kader misschien IT-matige mogelijkheden zijn.
Er wordt afgesproken dat de deelnemers van de private sector voorstellen zullen doen, bijvoorbeeld vanuit bestaande oplossingen in andere
landen of vanuit de eigen specifieke context. Dit tegen uiterlijk 26 februari 2021. De convenor Kurt Verhaeren zal alle voorstellen
centraliseren.
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De volgende vergadering zal op 26 maart 2021 om 9h30 plaatsvinden.
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