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• Bijlage II - Lijst van activa die bedoeld zijn in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, c van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992 en die dienen voor een rationeler energieverbruik, 
de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en de terugwin-
ning van energie in de industrie

• Bijlage IIbis - [...]
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het oog op het beveiligen van een woning tegen diefstal of brand

Bijlage IIter/1 - Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de 
vaste activa opgesomd in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 inzake investeringsaftrek voor digitale investeringen 614

• Bijlage IIquater - Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende 
de materiële vaste activa opgesomd in artikel 69, § 1, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 inzake investeringsaftrek
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len bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2020 617
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• Overeenstemmingstabellen

— Bijzondere wetgeving 661

Koninklijk besluit van 10 oktober 1979 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen op het stuk van onroerende fiscaliteit, art. 9-21 665

Wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten 669

Koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende 
voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de 
transacties met bepaalde effecten (zonder Bijlage I) 673

Wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsven-
nootschappen, art. 13 683

Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 
en houdende diverse bepalingen, art. 41-49, 67 en 126-1° en 5° 685

Wet van 22 mei 2001 [betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de ven-
nootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers], art. 1-21 en 40-42 689

Wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, art. 28-29 
en 31 m.b.t. innovatiepremies 699

Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegen-
heid en relance, art. 14-16 701
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Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende 
financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het 
kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor 
belastingdoeleinden 703

— Bijzondere tijdelijke wetgeving

• Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 van 19 april 2020 houdende bijkomende steunmaat-
regelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, 
personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratie-
rechten en retributies

• Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de 
COVID-19 pandemie 

• Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de 
COVID-19 pandemie (CORONA III)

III. INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT 711

OESO-Modelverdrag 2017 (in het Engels) 715

• Wet van 7 april 2019 houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter imple-
mentatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grond-
slaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 no-
vember 2016

Wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 ok-
tober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese 
Unie 729

IV. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 739

— Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeen-
schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 743

— Verordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling 
van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappe-
lijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 847

— Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde 879

— Koninklijke besluiten 961

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de 
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde 967

• Koninklijk besluit nr. 2 van 19 december 2018 met betrekking tot de forfaitaire regeling 
inzake belasting over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor 
de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde 985

Koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake 
belasting over de toegevoegde waarde 995

• Koninklijk besluit nr. 6 van 27 december 1977 met betrekking tot de vrijstellingen ten 
aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk 
van de belasting over de toegevoegde waarde



1128 

 INHOUDSOPGAVE

Folio

Koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen 
voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde 1003

• Koninklijk besluit nr. 8 van 12 maart 1970 tot vaststelling van de wijze van afronding 
van de verschuldigde, de aftrekbare of de voor teruggaaf vatbare belasting over de toege-
voegde waarde

• Koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag 
inzake belasting over de toegevoegde waarde

• Koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot uitoefeningsmoda-
liteiten van de keuzen, bedoeld in de [artikelen 15, § 2, derde lid, 21bis, § 2, 9°, vierde lid, 
25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid en 44, § 3, 2°, d)], van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de 
voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde

• Koninklijk besluit nr. 11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de 
belasting over de toegevoegde waarde

• Koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot regeling voor tabaks-
fabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 14 van 3 juni 1970 [met betrekking tot de vervreemdingen van ge-
bouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten 
en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op zulke goederen] 1021

• Koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin 
artikel 59, § 2 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet

• Koninklijk besluit nr. 16 van 3 juni 1970 met betrekking tot de toepassing van de belas-
ting over de toegevoegde waarde inzake de verkoop van vis, schaal-, schelp- en weekdieren 
in de gemeentelijke vismijn

Koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten 
aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op 
het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde 1023

Koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van 
belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen 1027

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting 
over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 1029

• Koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere rege-
ling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de 
BTW-belastingplichtige afnemers 1057

• Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de 
belasting over de toegevoegde waarde

• Koninklijk besluit nr. 27 van 26 juni 1973 met betrekking tot de regeling voor de voldoe-
ning van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren

Koninklijk besluit nr. 30 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de 
belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur 1061



1129

 INHOUDSOPGAVE

Folio

• Koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten 
van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door 
niet in België gevestigde belastingplichtigen

• Koninklijk besluit nr. 35 van 28 december 1999 tot invoering van een forfaitaire maatstaf 
van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de pro-
portionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde 1063

Koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-propor-
tionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde 1081

• Koninklijk besluit nr. 45 van 14 april 1993 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk 
van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen

• Koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de 
intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van de ter zake 
verschuldigde BTW

• Koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van 
vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het btw-Wetboek, verricht binnen de 
voorwaarden van artikel 39bis van het btw-Wetboek

Koninklijk besluit nr. 50 van 11 december 2019 met betrekking tot de btw-opgave van de 
intracommunautaire handelingen 1089

• Koninklijk besluit nr. 51 van 14 april 1993 met betrekking tot de vereenvoudigingsrege-
ling voor intracommunautaire verwervingen van accijnsproducten op het stuk van de belas-
ting over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 52 van 11 december 2019 met betrekking tot de bewijsregeling 
inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de 
ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunau-
taire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de 
belasting over de toegevoegde waarde 1095

• Koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere rege-
ling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, 
voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

• Koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van 
entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 55 van 9 maart 2007 met betrekking tot de regeling voor belasting-
plichtingen die een BTW-eenheid vormen 1097

Koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggaaf inzake be-
lasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat 
dan de lidstaat van teruggaaf 1101

Koninklijk besluit nr. 57 van 31 oktober 2017 met betrekking tot de plaats van diensten 
in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over 
de toegevoegde waarde wat goederenvervoerdiensten en ermee samenhangende diensten 
betreft 1107

Koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van de in-
lichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de 
toegevoegde waarde 1109
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Koninklijk besluit nr. 59 van 18 mei 2020 met betrekking tot de onttrekking van han-
delsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van 
voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die 
op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde 
betreft 1111

— Ministeriële besluiten 1117

Ministerieel besluit nr. 1 van 2 september 1980 met betrekking tot de aftrekregeling voor 
de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde 1121

• Ministerieel besluit nr. 2 van 21 december 2010 met betrekking tot de teruggaven inzake 
belasting over de toegevoegde waarde

• Ministerieel besluit nr. 6 van 4 maart 1993 waarbij uitstel wordt verleend voor de vol-
doening van de ter zake van de invoer van goederen verschuldigde belasting over de toege-
voegde waarde

• Ministerieel besluit nr. 11 van 3 november 1972 met betrekking tot de controle op de 
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de facturen betref-
fende oprichting van gebouwen

• Ministerieel besluit nr. 12 van 28 augustus 1973 met betrekking tot de automatische 
weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de 
toegevoegde waarde
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Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen 1135

Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot uitvoering van het Wetboek van de minne-
lijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 1165

VI. DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN 1169

Wetboek diverse rechten en taksen (Uittreksel) 1171

VII. LOKALE EN REGIONALE FISCALITEIT 1227

— Vlaams Gewest

Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 1233

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 1407

Decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening 1447

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenproce-
dure van provincie- en gemeentebelastingen 1451

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, art. 3.1.3-3.1.9 1455

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, art. 10.5.1-10.5.2 1457
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Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing 
van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 
in dat verband, art. 1-10 en 43-44 1459

Decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie 1463

• Decreet van 3 april 2020 houdende omzetting van richtlijn 2017/1852/EU van de Raad 
van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de 
Europese Unie

— Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest 1469

Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen 1479

Ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van 
goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet 1483

Ordonnantie van 7 december 2017 houdende diverse bepalingen in het licht van de over-
name van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 
21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 1497

Ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure 1501

• Ordonnantie van 28 november 2019 houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU 
van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belasting-
geschillen in de Europese Unie

VIII. REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 1529

— Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (van toepassing in het Vlaams 
Gewest) 1531

— Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (van toepassing in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest) 1595

IX. SUCCESSIERECHTEN 1681

— Wetboek van successierechten (van toepassing in het Vlaams Gewest) 1683

— Wetboek van successierechten (van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west) 1725

X. MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN 1793

— Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (van toe-
passing in het Vlaams Gewest) 1795

— Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (van toe-
passing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1811

• Teksten enkel opgenomen als referentie in de inhoudstafel


