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Inleiding
Als een btw-belastingplichtige definitief zijn economische activiteit stopzet waarvoor hij
belastingplichtige is, moet hij daarvan aangifte doen bij zijn team beheer zodat dit team zijn btwadministratie, kan doorhalen.1
Deze aangifte bestaat erin dat de belastingplichtige het – formulier 604 C – binnen de maand
volgend op de stopzetting van zijn activiteit indient bij de bevoegde dienst waartoe hij behoort.
Dit formulier wordt door ons ter beschikking gesteld.
Deze verplichting, die is voorzien bij wet, maakt het voorwerp uit van volgende wettelijke
bepalingen :
- Artikel 53, § 1e, alinea 1, 1°, van het Btw-Wetboek
- Artikel 3, van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 over de
uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen bedoeld in de artikelen 15, § 2, derde lid, en 25ter,
§ 1, tweede lid, 2°, tweede lid van het Btw-Wetboek, de aangiften van aanvang, wijziging,
stopzetting van de activiteit en de voorafgaande btw-kennisgevingen.
De inbreuken op deze bepalingen (niet-indiening, laattijdige indiening of indiening van een
onvolledige of onjuiste aangifte 604C) zullen we bestraffen met een boete die kan gaan van 50 tot
500 euro (bijlage bij koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van
de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde,
Afdeling 1, aangifteverplichting, III, Andere aangiften).
De definitieve stopzetting van activiteit brengt in theorie automatisch het verlies van de
hoedanigheid van btw-belastingplichtige met zich mee. Zonder de inlichtingen verstrekt door het
formulier 604C kunnen we echter geen kennis hebben van de stopzetting en kunnen we de btwidentificatie van de belastingplichtige niet doorhalen.
Bijgevolg zullen we een belastingplichtige die het formulier 604C niet binnen de termijn heeft
ingediend, veronderstellen dat hij nog steeds actief is als belastingplichtige, met alle daaruit
volgende verplichtingen. Hij moet, zolang hij de stopzetting van activiteit niet meldt, iedere maand
of elk kwartaal btw-aangiften indienen zelfs wanneer hij geen enkele belastbare handeling meer
stelt. In dat geval loopt hij het risico tweemaal bestraft te worden:
- enerzijds wegens het niet respecteren van de verplichtingen resulterend uit zijn activiteit (boete
voor niet-indiening van de aangifte bijvoorbeeld)
- anderzijds wegens het laattijdig indienen van de 604C (specifieke boete, zie hierboven).
Tenslotte, het indienen van het formulier 604C is een btw-verplichting. Ze ontheft de onderneming
niet van verplichtingen opgelegd door andere wetgevingen bij stopzetting van activiteit (met name
de verplichtingen t.a.v. de KBO).

1

In de praktijk zal dit bestaan uit de doorhaling van de hoedanigheid van belastingplichtige verbonden aan het
ondernemingsnummer dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aan de belastingplichtige werd
toegekend. Er wordt aan herinnerd dat sinds de lancering van de KBO op 1 januari 2003, voortaan aan elke
onderneming een unieke identificatie wordt toegekend (het 'ondernemingsnummer') die, voor de aan de btw
onderworpen ondernemingen, ook dienst doet als btw-identificatienummer dat toelaat de formaliteiten te vervullen
die noodzakelijk zijn om dit ondernemingsnummer als btw-identificatienummer te activeren.
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1. Personen die een formulier 604C moeten indienen
ALLE btw-belastingplichtigen die het formulier 604A hadden moeten indienen, moeten het
formulier 604C indienen als ze hun btw-activiteiten definitief stopzetten (zie punt 2 hieronder,
voor de bepaling van stopzetting van een btw-activiteit).
■

Moeten een formulier 604C indienen:
-

de belastingplichtigen onderworpen aan de normale regeling met indiening van
maandelijkse aangiften
de belastingplichtigen onderworpen aan de normale regeling met indiening van
kwartaalaangiften
de belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere regeling van het forfait
de belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere regeling van vrijstelling van
belasting voor de kleine ondernemingen
de belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen
de belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere regeling zonder indiening van
periodieke btw-aangiften
de vrijgestelde belastingplichtigen aan wie een btw-identificatienummer werd toegekend
(voor de intracommunautaire verwerving van goederen, het ontvangen van een dienst
waarvoor ze schuldenaar zijn van de btw of voor het verstrekken van een dienst aan een
belastingplichtige die plaatsvindt en belast is in een andere lidstaat).

Hetzelfde geldt voor de 'gemengde' belastingplichtigen voor wie slechts een deel van hun
activiteiten is onderworpen aan één van de bovenstaande regelingen, terwijl een ander deel
van hun activiteit is vrijgesteld op basis van artikel 44 van het Btw-Wetboek.
■

Moeten geen formulier 604C indienen:
-

-

De 'vrijgestelde' belastingplichtigen (belastingplichtigen met een activiteit die uitsluitend
bestaat uit door artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen, die hen geen
enkel recht op aftrek toekent – bijvoorbeeld artsen, scholen, …) die zich niet in een
situatie bevinden waarin ze zich dienden te laten identificeren voor de btw
de 'toevallige' belastingplichtigen (personen aan wie de hoedanigheid van tijdelijke
belastingplichtige toekennen, voor de specifieke toevallige handelingen die ofwel bestaan
uit het toevallig intracommunautair leveren van een nieuw vervoermiddel, of de
toevallige verkoop van een nieuw gebouw).

Deze belastingplichtigen moeten hun aanvang van activiteit inderdaad niet bij hun team
beheer aangeven (geen formulier 604A in te dienen).
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2. Definitie van stopzetting van een btw-activiteit
2.1. Algemeen
Het indienen van een formulier 604C is slechts nodig als het stopzetten van de activiteit van die
aard is dat ze het verlies van de hoedanigheid van btw-belastingplichtige met zich meebrengt.
De hoedanigheid van belastingplichtige gaat verloren op het tijdstip waarop de belastingplichtige
zijn belastbare werkzaamheid definitief stop zet.
Opdat de stopzetting van de activiteit het verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige met
zich meebrengt:
-

moet het gaan om de stopzetting van de activiteit die aan degene die ze uitoefent de
hoedanigheid van btw-belastingplichtige verleent (we zullen dit eenvoudig zijn 'btwactiviteit' noemen), wat overigens niet noodzakelijk een stopzetting van alle economische
activiteit veronderstelt. Er is inderdaad niets dat belet dat een belastingplichtige alle aan de
btw onderworpen activiteiten stopzet, en toch andere activiteiten 'buiten de werkingssfeer',
dus niet aan btw onderworpen, voortzet (bijvoorbeeld een passieve holding)

-

moet de stopzetting volledig, definitief en effectief zijn:
○

volledig: de stopzetting van een deel van de activiteit brengt enkel een wijziging met zich
mee, die eveneens aan ons moet worden gemeld, maar dit door een formulier 604B

○

definitief: een tijdelijke stopzetting van activiteit, om welke reden ook (ziekte, staking,
afzetmoeilijkheden...) doet de hoedanigheid van belastingplichtige niet teniet

○

effectief: de activiteit moet werkelijk feitelijk zijn stopgezet, wat betekent dat geen enkele
aan de btw onderworpen handeling meer zal worden gerealiseerd.

Het verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige kan verschillende oorzaken hebben:
- overlijden van de belastingplichtige
- verdwijning of stopzetting van ieder belastbare activiteit in België
- wijziging van activiteit
- vereffening van een onderneming
- faillissement van een handelaar
- inbreng door een natuurlijk persoon van een handelszaak in een vennootschap.

2.2. Bijzondere gevallen
A. Onderneming in vereffening
Wanneer een natuurlijke persoon onderworpen aan de btw zijn onderneming in vereffening laat
gaan, verliest hij zijn hoedanigheid van btw-belastingplichtige pas vanaf het tijdstip waarop hij de
vereffening afsluit en geen handelingen meer kan verrichten die in het Btw-Wetboek zijn bedoeld.
De belastingplichtige blijft als belastingplichtige actief gedurende de hele periode van de
vereffening.
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Wanneer tot de ontbinding van een vennootschap wordt besloten, behoudt de belastingplichtige
in principe de hoedanigheid van belastingplichtige tot de definitieve sluiting van de vereffening.
Handelingen verricht door de vereffenaar van een vennootschap met het oog op de vereffening
van de ontbonden vennootschap beschouwen we als handelingen verricht door de belastingplichtige in het uitoefenen van zijn activiteit.
Af en toe stellen we echter vast dat bepaalde vennootschappen kunstmatig blijven voortbestaan of
dat bepaalde vereffeningen niet worden afgesloten zonder dat de omstandigheden dit
verantwoorden.
Welnu, de hoedanigheid van belastingplichtige moet objectief beoordeeld worden op basis van de
reële situatie van betreffende onderneming en mag niet afhangen van de bereidwilligheid of het
stilzitten van de vereffenaar.
Bijgevolg moet de identificatie voor de btw van een onderneming in vereffening (of het nu om een
natuurlijke persoon of een vennootschap gaat) worden doorgehaald zodra vaststaat dat die
vennootschap geen belastbare handelingen meer doet. Dit zal voornamelijk het geval zijn
wanneer zij geen realiseerbare activa meer bezit en haar activiteit nog slechts bestaat in, onder
andere, het invorderen van haar schuldvorderingen tegenover derden.

B. Onderneming in faling
Het vonnis van faillietverklaring ontneemt aan de gefailleerde niet de hoedanigheid van
belastingplichtige die hij vóór dat vonnis wegens de uitgeoefende werkzaamheid bezat.
De handelingen verricht door de curator van een gefailleerde belastingplichtige ter uitvoering van
de hem toevertrouwde opdracht, of door een derde onder toezicht van de curator, worden,
ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek, geacht door de gefailleerde zelf te zijn
verricht. Deze handelingen behoren dus tot de werkingssfeer van de btw in zoverre ze dat waren
als ze door de gefailleerde zelf werden verricht.
De stopzetting van de activiteit van de in faling verklaarde belastingplichtige zal in principe slechts
plaatsvinden op het ogenblik van de sluiting van het faillissement.
Evenwel, net als bij de vereffening, beschouwen we als effectieve stopzetting van de activiteit het
ogenblik waarop er geen handelingen meer kunnen worden verricht die de btw opeisbaar zouden
kunnen maken. Dat tijdstip kan zich voordoen vóór de afsluiting van het faillissement.
Merk evenwel op dat ingevolge nr. 152 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (ET 124.411) de
curator de verlegging van heffing kan toepassen op de aanrekening van zijn ereloon aan de
gefailleerde. Voorwaarden zijn evenwel dat de gefailleerde vóór het begin van de
faillissementsprocedure en de indiening van jaaraangiften door de curator, verplicht was
periodieke maand- of kwartaalaangiften in te dienen en dat op de factuur in de plaats van de
tarieven en het totaalbedrag van de verschuldigde btw, de vermelding 'Belasting te voldoen door
de medecontractant – Circulaire AAFisc nr. 47/2013' wordt aangebracht. In dat verband mag men
de identificatie voor de btw pas doorhalen nadat de factuur m.b.t. het laatste ereloon van de curator
is uitgereikt.
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C. Een natuurlijke persoon die een vennootschap opricht
De natuurlijke persoon die zijn activiteit inbrengt in een vennootschap die hij opricht (natuurlijke
persoon gaat over naar rechtspersoon) verliest de hoedanigheid van belastingplichtige als
natuurlijke persoon door deze wijziging. Hij moet dus een formulier 604C indienen, hoewel hij
zijn economische activiteit niet stopzet, maar zal uitoefenen onder een andere rechtspersoonlijkheid.
Omdat de natuurlijke persoon en de rechtspersoon twee verschillende rechtspersoonlijkheden
vormen, moet deze situatie niet worden beschouwd als een wijziging van activiteit van de
belastingplichtige natuurlijke persoon, maar als het samengaan van twee gebeurtenissen in hoofde
van twee verschillende belastingplichtigen:
-

enerzijds de stopzetting van de economische activiteit in hoofde van de natuurlijke persoon
die dus een formulier 604C moet indienen

-

anderzijds de aanvang van een economische activiteit door de nieuw opgericht rechtspersoon die dus een formulier 604A moet indienen.

D. Gemengde belastingplichtige wordt vrijgestelde belastingplichtige
Wanneer een 'gemengde' belastingplichtige zijn activiteit zo wijzigt dat hij een 'vrijgestelde'
belastingplichtige wordt voor zijn volledige activiteit, zet hij niet zijn gehele economische
activiteit stop, maar wijzigt hij zijn belastingregime.
In deze situatie moet de gemengde belastingplichtige geen formulier 604C indienen, maar moet
hij daarentegen een formulier 604B indienen om de wijzigingen in zijn activiteit als belastingplichtige aan te geven.
Ter herinnering: de vrijgestelde belastingplichtige heeft wel degelijk de hoedanigheid van
'belastingplichtige', niettegenstaande zijn activiteit van btw is vrijgesteld, en hij in principe geen
btw-identificatienummer heeft (praktisch gezien betekent dit dat het ondernemingsnummer dat hij
in dit geval zou bezitten dus niet als btw-identificatienummer geactiveerd is).
Herinnering:

Gemengde belastingplichtige = belastingplichtige wiens activiteit bestaat uit:
- ten dele handelingen die zijn vrijgesteld door artikel 44 van het Btw-Wetboek,
en die geen enkel recht op aftrek geven
- en ten dele uit andere handelingen die wel recht op aftrek verlenen (belaste
handelingen en handelingen vrijgesteld overeenkomstig artikel 39 tot 42 van
het Btw-Wetboek).
Vrijgestelde belastingplichtige = belastingplichtige wiens activiteit uitsluitend
bestaat uit handelingen bedoeld in artikel 44 van het Btw-Wetboek waarvoor er
geen enkel recht op aftrek bestaat.

604 C - Verklarende nota (2018)

5

3. Termijn voor het indienen van het formulier 604C
3.1. Algemene regel
Het formulier 604 C moet worden ingediend bij de bevoegde dienst waartoe de belastingplichtige behoort (zie punt 4 hieronder, voor de precieze modaliteiten van de indiening) binnen
een termijn van 1 maand, te rekenen van dag tot dag en vanaf de datum waarop de stopzetting
plaatsvond.
Vb.: Stopzetting van activiteit op 15.03.2005 – Indiening 604C ten laatste op 15.04.2005.
Voor wat betreft de vraag op welke datum de stopzetting geacht wordt plaats te vinden, wordt
verwezen naar de uitleg van het Kader III, waarin deze datum moet worden vermeld.
Eens de termijn van een maand is verstreken, kan de belastingplichtige nog steeds zijn formulier
604C indienen, maar in dat geval is hij wel in overtreding en zijn boetes van toepassing (zie
inleiding).

3.2. Bijzondere gevallen
A. Onderneming in vereffening of faling (zie punt 2.2, A en B hiervoor)
Wanneer een onderneming in vereffening of in faling gaat, beschouwen we de datum van het
afsluiten van de vereffening of van het faillissement als de datum van stopzetting van activiteit.
Het formulier 604C moet dus in de regel worden ingediend binnen de maand die volgt op de datum
van afsluiting van vereffening of faillissement.
Nochtans kan de vereffenaar of de curator deze aangifte indienen vóór het afsluiten van de
vereffening of de faling, zodra de belastingplichtige geen handelingen meer zal stellen die de btw
opeisbaar zouden maken (d.w.z. zodra hij effectief de activiteiten stopzet). Er dient eventueel
rekening gehouden te worden met hetgeen uiteengezet is in 2.2.B i.v.m. de facturatie van het
ereloon van de curator aan de gefailleerde.
B. Belastingplichtigen die belast worden op basis van hun ontvangsten –
Uitzonderlijke termijn van 3 maanden
Zolang er niet aangegeven belastbare handelingen bestaan, kan er in principe geen sprake zijn van
stopzetting van activiteit.
Dit is zo in het bijzonder geval dat de belastingplichtige die, voor een deel of geheel van zijn
activiteit, met btw belast werd op basis van zijn ontvangsten, conform artikel 17, § 3 en § 4, eerste
lid en artikel 22, § 3 en § 4, eerste lid van het Btw-Wetboek tot de regeling voor de voldoening
van de btw (zie korte uitleg met betrekking tot dit onderwerp hieronder): de stopzetting van
activiteit heeft slechts plaats zodra alle vorderingen werden geïncasseerd, zelfs als de onderneming
al eerder haar activiteiten werkelijk heeft stopgezet (ze stelt geen enkele belastbare uitgaande
handeling meer en zal ook geen enkele belastbare uitgaande handeling meer stellen).
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Het formulier 604C moet in dit geval worden ingediend in de maand die volgt op de datum waarop
de laatste overblijvende vordering werd geïncasseerd, zonder de termijn van drie maanden na de
effectieve stopzetting van de activiteiten te mogen overschrijden.
Als op het einde van deze termijn van 3 maanden vanaf de effectieve stopzetting van de activiteit,
er nog niet geïncasseerde vorderingen openstaan, moet de belastingplichtige het formulier 604C
indienen op de dag waarop de termijn van 3 maanden eindigt, ondanks dat er nog openstaande
vorderingen zijn.
De belastingplichtige moet in dit geval de handelingen die aan de oorsprong van deze vorderingen
liggen, aangeven in de laatste periodieke aangifte die hij moet indienen en moet de btw aan de
Schatkist storten binnen dezelfde termijn als deze voorzien voor het indienen van de aangifte.
Met deze regel beogen we het vermijden van het kunstmatig in leven houden van een onderneming
die geen enkele activiteit meer heeft, enkel met het oog op het invorderen van vorderingen van
klanten die laattijdig betalen.
Opmerking :

Wat verstaat men onder 'belastingplichtige die voor btw belast wordt op basis van hun
ontvangsten' ?

Onder 'belastingplichtige die met btw wordt belast op basis van zijn ontvangsten' verstaat men de
belastingplichtige die, voor al de handelingen die hij heeft gesteld, of voor een deel ervan, gebruik maakt van
de zogenaamde 'incasseringsregel', voorzien in artikel 17, § 3 en § 4, eerste lid, en 22bis, § 3 en § 4, eerste
lid, van het Btw-Wetboek.
In dit opzicht dient te worden herinnerd dat, volgens de basisregels inzake het belastbaar feit en het tijdstip
van opeisbaarheid van de btw, de btw in principe opeisbaar is op het tijdstip waarop de handeling plaatsvindt
(op het tijdstip waarop de levering van goederen wordt verricht of op het tijdstip waarop de dienstverrichting
is verricht); (artikel 16, § 1 en 22, § 1, van het Btw-Wetboek).
Behalve de afwijking inzake de vooruitbetalingen, wordt de belasting opeisbaar over het gefactureerde bedrag
op het tijdstip van de uitreiking van de factuur, ongeacht of dit tijdstip vóór of na de levering of het beëindigen
van de dienst wordt verricht (artikel 17, § 1, eerste lid en 22bis, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek).
De belasting wordt in ieder geval opeisbaar op de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin het
belastbare feit heeft plaatsgevonden, wanneer geen factuur werd uitgereikt vóór die datum (artikel 17, § 1,
tweede lid en 22bis, § 1, tweede lid, van het Btw-Wetboek).
Indien echter de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vóór het tijdstip waarop de levering van de goederen
wordt verricht of de dienst wordt verstrekt, wordt de belasting evenwel opeisbaar over het ontvangen, nog
niet gefactureerde bedrag, op het tijdstip waarop de betaling wordt ontvangen (artikel 17, § 1, derde lid en
22bis, § 1, derde lid, van het Btw-Wetboek).
Bovendien stellen de artikelen 17, § 3 en 22bis, § 3, van het Btw-Wetboek voor de belastingplichtige die
gewoonlijk roerende goederen leveren aan of diensten verrichten voor particulieren een afwijking t.o.v.
voornoemde regels waardoor de verschuldigde btw voor alle handelingen waarvoor hij niet verplicht is een
factuur uit te reiken opeisbaar wordt naarmate de betaling wordt ontvangen, ongeacht of deze betaling
plaatsvindt voor of na de levering van het goed of het beëindigen van de dienstverrichting.
De btw op deze handelingen (die door afwezigheid van factuur in het dagboek van ontvangsten moeten
ingeschreven worden op het ogenblik van het incasseren) is bijgevolg niet opeisbaar zolang de prijs niet werd
geïncasseerd – en dit zelfs indien de handeling reeds effectief werd gesteld. De btw zal maar moeten worden
doorgestort aan de Schatkist op het ogenblik dat de prijs effectief wordt ontvangen.
De incasseringsregel is onder andere van toepassing in de sector van de architecten of in deze van de
kleinhandel (kleinhandelaars niet onderworpen aan de forfait).
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Tot slot, stellen de artikelen 17, § 4, eerste lid, en 22bis, § 4, eerste lid, van het Btw-Wetboek dezelfde
afwijkende regel in voor de belastingplichtige die roerende goederen levert of diensten verstrekt aan de
publiek rechterlijke personen bedoeld in artikel 6, van voornoemd Wetboek, daaronder begrepen de
publiekrechtelijke rechtspersonen die de hoedanigheid van belastingplichtige hebben overeenkomstig
artikel 6, 2de en 3de lid, van het Btw-Wetboek, hoewel de uitreiking van een factuur dan steeds verplicht is.
Deze afwijkende regel inzake incassering is niet van toepassing op de leveringen van roerende goederen en
op de diensten waarvoor de belasting verschuldigd is door de medecontractant overeenkomstig artikel 51,
§§ 2 en 4, van het Btw-Wetboek (artikel 17, § 4, tweede lid en 22bis, § 4, tweede lid , van het Btw-Wetboek).
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4. Modaliteiten voor het invullen en het indienen van het formulier 604C
Het formulier 604C kan via een papieren formulier, of via een elektronisch formulier worden
ingediend, volgens het onderscheid dat onder punt 2, hieronder wordt gemaakt.
Let wel: de keuze tussen deze twee vormen is niet vrij, maar hangt af van de hoedanigheid van de
aangever, die het formulier 604C invult.

4.1. Wie mag het formulier 604C invullen (de aangever)?
Het formulier 604C mag worden ingevuld en ondertekend door:
- de belastingplichtige zelf, als de belastingplichtige een natuurlijke persoon is, of
- als de belastingplichtige een rechtspersoon is, door een lid van de onderneming die in zijn
naam de onderneming kan verbinden (bestuurder, vennoot, gerant).
De belastingplichtige mag deze formaliteit delegeren aan eender wie (onafhankelijk of deze
persoon deel uitmaakt van de onderneming, of als derde optreedt), op voorwaarde dat die
persoon hiervoor behoorlijk gevolmachtigd is, op straffe van nietigheid van de daden die hij stelt.
Deze persoon kan onder andere zijn:
- een werknemer van de onderneming
- een externe boekhouder natuurlijk persoon
- een fiscaal adviesbureau
- een erkend ondernemingsloket of 'EOL' (enkel voor in België gevestigde handels- en
ambachtsondernemingen evenals vrije beroepen).
Wat de aard van de volmacht betreft wordt bepaald dat, als deze uitsluitend wordt uitgereikt met
het oog op de vervulling van formaliteiten verbonden aan de stopzetting van de activiteit van de
onderneming, een algemene volmacht volstaat. De gevolmachtigde moet dus niet noodzakelijk
beschikken over een specifieke fiscale volmacht om, in naam van de onderneming die hem met
dit doel volmacht geeft, geldig het formulier 604C te kunnen indienen, maar als dit wel het geval
is kan hij natuurlijk deze formaliteit met die fiscale volmacht vervullen.
In tegenstelling tot een specifieke fiscale volmacht, moet de volmacht die uitsluitend betrekking
heeft op de vervulling van formaliteiten verbonden aan de stopzetting van de activiteit van de
onderneming (algemene volmacht), niet naar de bevoegde dienst worden gezonden, maar worden
bewaard door de gevolmachtigde.
In geval van een onderneming in vereffening of in faling, is het de vereffenaar of de curator die
het formulier 604C moet indienen in naam van de onderneming.
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4.2. Waar en op welke wijze de 604C indienen?
Wat betreft de plaats van indiening, moet het formulier 604C in elk geval toekomen, binnen de
daartoe gestelde termijn, op de bevoegde dienst waartoe de belastingplichtige behoort, of het nu
door de belastingplichtige zelf wordt gedaan, of door een gevolmachtigde (desgevallend door een
EOL).
Hetzelfde geldt voor de onderneming in vereffening of in faling: de vereffenaar of de curator moet
het formulier 604C indienen op de bevoegde dienst waartoe de onderneming in vereffening of in
faling behoort, wat ook de woonplaats van de vereffenaar of de curator is.
Voor de natuurlijke personen (KMO) is de bevoegde dienst, de Afdeling Beheer en
Dienstverlening van het Centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) in wiens
ambtsgebied het domicilie van de natuurlijke persoon, zoals dat in het rijksregister voorkomt,
gelegen is.
Voor de rechtspersonen (KMO) en de vennootschappen/verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid is de bevoegde btw-dienst de Afdeling Beheer en Dienstverlening van het
Centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) in wiens ambtsgebied de voornaamste
administratieve zetel, van waaruit de onderneming effectief wordt geleid en bestuurd, gelegen is.
Voor de rechtspersonen (GO) is de bevoegde btw-dienst de Afdeling Beheer van het Centrum
Grote Ondernemingen (GO) waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Finance Tower,
Kruidtuinlaan, 50, bus 3353, goge.beheer.gestion@minfin.fed.be.
Voor de manier van indiening, moet het volgende onderscheid worden gemaakt:
A. Invullen en indienen door de belastingplichtige of door een gevolmachtigde (geen
EOL) – Papieren formulier 1
Wanneer een belastingplichtige zelf het formulier 604C indient, of hij delegeert dit aan een
gevolmachtigde (geen EOL), moet hij verplicht gebruik maken van het papieren formulier dat
we ter beschikking stellen:
- ofwel het officieel document, dat ter beschikking is op de bevoegde dienst
- ofwel een print van het formulier dat ter beschikking staat op onze website
www.fin.belgium.be (Kies: Formulieren, Kies als administratie: 'AAFisc-Btw' en als thema 'btw')
Dit formulier moet altijd manueel worden ingevuld.
Het formulier dat te vinden is op de website van FOD Financiën is geen elektronisch formulier.
Het kan dus niet online worden ingevuld of elektronisch worden verstuurd. Dit formulier moet
verplicht worden afgedrukt en manueel worden ingevuld op dezelfde wijze als het door ons
officieel uitgegeven document.

1

De belastingplichtige (of desgevallend zijn gevolmachtigde) kan zich altijd rechtstreeks naar de bevoegde dienst
waartoe hij behoort begeven, om er ter plaatse het formulier 604C in te vullen, hierbij geholpen door bevoegde
ambtenaren.
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Eens het document is ingevuld en ondertekend, moet het formulier 604C rechtstreeks worden
ingediend naar de bevoegde dienst waartoe de belastingplichtige behoort, of er met de post
naartoe worden verstuurd.
Een elektronische verzending (per e-mail) is niet toegelaten.

B. Indienen en invullen van het formulier door een EOL (handels- en
ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen (vrije beroepen)) Elektronisch formulier
De handels- en ambachtsondernemingen evenals de niet-handelsondernemingen (vrije beroepen
zoals notaris, gerechtsdeurwaarder en advocaat ...) die in België gevestigd zijn kunnen voor het
opstellen en indienen van het formulier 604C gebruik maken van de diensten van een EOL naar
keuze. In dat geval zal er noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt worden van de elektronische versie
van het formulier (E-604C).
Dit elektronisch formulier is door bemiddeling van een EOL online in te vullen en wordt
onmiddellijk digitaal verstuurd naar de bevoegde dienst.
Op dit ogenblik is de toegang tot het elektronisch formulier voorbehouden aan een EOL. Een
elektronische indiening van het formulier is dus enkel mogelijk door hun tussenkomst.

604 C - Verklarende nota (2018)

11

5. Invullen van het formulier 604C
- Uitleg bij de inhoud van de verschillende kaders
KADER VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE
Hier niets invullen.
Dit kader zal worden ingevuld door de bevoegde dienst op het ogenblik van de ontvangst van het
formulier.

KADER I -

AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING

Ondernemingsnummer
Hier het ondernemingsnummer invullen van de onderneming die zijn aan de btw onderworpen
activiteit stopzet.
Op dit ogenblik bestaat dit nummer altijd uit 10 cijfers, en begint dit altijd met een nul.
Naam en voornaam – maatschappelijke benaming
A. Voor de natuurlijke personen
De naam en de voornaam zoals vermeld op de identiteitskaart invullen van de persoon die zijn
belastbare activiteit stopzet.
B. Voor de rechtspersonen en de vennootschappen/verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
In te vullen:
- de volledige maatschappelijke benaming van de rechtspersoon of van de vennootschap/
vereniging die zijn belastbare activiteiten stopzet, zoals vermeld in de statuten (dus niet het
uithangbord of het maatschappelijk doel), en
- de rechtsvorm (nv, bvba, vzw, …).
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KADER II -

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON NA STOPZETTING VAN DE
ACTIVITEIT

Als een belastingplichtige zijn activiteit stopzet, moeten we een aantal taken kunnen vervullen
alvorens het dossier van de belastingplichtige te kunnen afsluiten (met name een stopzettingscontrole).
In dit opzicht is het dus noodzakelijk dat we beschikken over bruikbare gegevens om de
onderneming na stopzetting te kunnen contacteren.
De contactgegevens die van elke onderneming zijn opgenomen in de KBO blijven voor ons
toegankelijk, zelfs na de stopzetting van een activiteit. Deze gegevens zullen echter niet meer
worden bijgewerkt na de stopzetting.
Bijgevolg moeten de gegevens van de contactpersoon niet worden ingevuld in kader II, als deze
dezelfde blijven na stopzetting, als wat in KBO is opgenomen.
Als de gegevens van de contactpersoon zoals vermeld in de KBO echter wijzigen na stopzetting
van de activiteit (bv. adreswijziging), of als er een andere contactpersoon wordt aangeduid tot wie
men zich moet richten na de stopzetting (curator, boekhouder), moet kader II verplicht worden
ingevuld:
-

ofwel worden de volledige gegevens van deze persoon ingevuld

-

ofwel, als deze persoon een onderneming is, die geregistreerd is in de KBO en die actief is,
wordt het ondernemingsnummer ingevuld.
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KADER III - DATUM VAN STOPZETTING VAN ACTIVITEITEN
Algemene regel
Hier moet de datum worden ingevuld vanaf wanneer de belastingplichtige effectief en definitief
al zijn economische activiteiten stopzet waarvoor hij btw-belastingplichtige is, dit wil zeggen dat
vanaf deze datum de belastingplichtige de facto gestopt is met het stellen van belastbare
uitgaande handelingen (zie punt 2 hiervoor, voor een meer gedetailleerde commentaar met
betrekking tot de notie stopzetting van een btw-activiteit).
Ter herinnering: vanaf deze 'officiële' stopzettingsdatum begint de termijn van een maand te lopen
voor het indienen van het formulier 604C (zie punt 3 hiervoor).

Bijzondere gevallen
A. Onderneming in vereffening of in faling (zie punt 2.2., A en B en punt 3.2., A)
In principe moet de datum van afsluiting van de vereffening of het faillissement worden ingevuld
(de datum van afsluiting van vereffening of faillissement wordt verondersteld overeen te stemmen
met de effectieve stopzetting van activiteiten).
Nochtans, zoals reeds werd gesteld onder punt 3 hiervoor, belet niets dat de vereffenaar of de
curator het formulier 604C indient vóór het afsluiten van de vereffening of het faillissement, zodra
blijkt dat de belastingplichtige geen enkele handeling meer zal stellen waardoor hij schuldenaar
van de btw wordt. In dit geval moet als datum worden ingevuld, de datum waarop de 604C wordt
ingevuld. Als de curator voor de aanrekening van zijn ereloon aan de gefailleerde de verlegging
van heffing zoals voorzien in nr. 152 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (ET 124.411) wil
toepassen (z. hetgeen werd opgemerkt in 2.2 B) moet de datum van stopzetting na de datum
van uitreiking van de factuur vallen.

B. De belastingplichtige die belast wordt op basis van zijn ontvangsten (zie punt 3.2., B)
De belastingplichtige die voor een deel of voor heel zijn activiteit met btw wordt belast op basis
van zijn ontvangsten, en die zijn activiteiten stopzet (er zal geen enkele belastbare handeling meer
worden gesteld), wordt verondersteld zijn btw-activiteiten slechts stop te zetten op het ogenblik
dat alle vorderingen die resulteren uit door hem gestelde belastbare handelingen, werden
geïncasseerd (immers, het is op het ogenblik van het incasseren dat de btw opeisbaar wordt en dat
de betrokken handelingen moeten worden aangegeven). De stopzettingsdatum die in dit geval
moet worden ingevuld is de datum waarop de laatste vordering werd geïncasseerd.
Als de belastingplichtige echter niet binnen drie maanden na effectieve stopzetting van zijn
activiteit al zijn vorderingen heeft kunnen invorderen, beschouwen we het einde van de derde
maand die volgt op de effectieve stopzetting van al zijn activiteiten als stopzettingsdatum. Deze
belastingplichtige moet dus een formulier 604C indienen zodra de termijn van drie maanden is
verstreken. De stopzettingsdatum die moet worden vermeld in Kader II is de datum waarop het
formulier 604C wordt ingevuld.
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KADER IV - INLICHTINGEN BETREFFENDE DE GOEDEREN EN DE SCHULDVORDERINGEN
A. Houdt de belastingplichtige goederen van de onderneming in zijn bezit ?
Deze vraag is van belang voor btw omdat, krachtens artikel 12, § 1, eerste lid, 5°, van het BtwWetboek het door de belastingplichtige (of door zijn rechthebbenden) onder zich hebben van
goederen (roerende of onroerende) van de onderneming na stopzetting van zijn economische
activiteit, wordt gelijkgesteld met een belastbare levering van goederen, wanneer voor dat goed,
of voor de bestanddelen ervan, volledig of gedeeltelijk recht op aftrek is ontstaan.
De belastingplichtige kan dus schuldenaar zijn van btw voor de goederen die hij heeft gehouden
na stopzetting, omdat we dit houden van goederen gelijkstellen met een levering van goederen 'aan
zichzelf' (soms noemt men dit een 'onttrekking'). De belastingplichtige moet in dit geval deze
handeling opnemen in zijn laatste aangifte en de belasting die uit deze handeling verschuldigd is,
doorstorten aan de Schatkist.
Als hij nalaat dit onder zich houden aan te geven, begaat hij een inbreuk tegen Btw-Wetboek, die
we met boetes kunnen bestraffen.
Opmerking: de belastingplichtige mag niet uit het oog verliezen dat hij in zijn laatste btwaangifte ook de herziening van de aftrek van belasting die hij heeft uitgeoefend
tijdens zijn activiteit als belastingplichtige moet uitvoeren.
Als de belastingplichtige op het ogenblik dat hij zijn activiteiten stopzet:
-

geen goederen onder zich houdt die tot zijn onderneming behoorden (handelsgoederen,
uitrusting): het vakje NEEN aankruisen

-

een aantal goederen (handelsgoederen, uitrusting) onder zich houdt, die hij niet kon of wilde
verkopen: het vakje JA aankruisen.
In dit laatste geval moet de belastingplichtige de waarde van de goederen die hij behoudt
ramen, en dit bedrag vermelden, uitgedrukt in euro.
Deze waarde stemt overeen met de aankoopprijs van die goederen, of van gelijkaardige
goederen, of bij gebrek daaraan, de kostprijs van de goederen, rekening houdend met de staat
van het goed op het ogenblik dat de onttrekking plaatsvindt.
Voorbeeld:

Een belastingplichtige metser zet zijn activiteit stop en behoudt een vrachtwagen, omdat hij er niet in slaagt deze te verkopen. Dit onder zich houden is,
in toepassing van artikel 12, § 1, 5°, van het Btw-Wetboek, onderworpen aan
de belasting op de aankoopprijs, of bij gebrek, aan de kostprijs van dergelijk
goed op het ogenblik van de stopzetting.
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B. Zijn er nog schuldvorderingen ?
Hier beogen we alle schuldvorderingen die zijn ontstaan uit het geheel van de economische
activiteit van de belastingplichtige, dus niet enkel de schuldvorderingen die zijn ontstaan uit aan
de btw onderworpen handelingen.
Hier moet men dus zowel de vordering die bestaat uit een schadevergoeding van een
verzekeringsorganisme als de vordering die zijn oorsprong vindt in de aan btw onderworpen
levering van een goed die nog niet werd geïncasseerd in overweging nemen.
In dit opzicht moet men:
-

NEEN aankruisen, als de belastingplichtige op datum van stopzetting van activiteit geen
enkele schuldvordering meer heeft openstaan, van om het even welke aard.

-

JA aankruisen, als op de datum van stopzetting er wel nog niet ingevorderde schuldvorderingen bestaan, van om het even welke aard. In dit geval moet het totaal bedrag van het
geheel aan vorderingen worden vermeld, uitgedrukt in euro.

C. Gaat de stopzetting gepaard met de overname van een handelszaak ?
Hier moet men:
-

NEEN aankruisen, als er bij de stopzetting geen handelsfonds is overgelaten.
Als de belastingplichtige een handelszaak bezat, maar die niet heeft overgelaten, en hij
bepaalde goederen heeft behouden (handelsgoederen en/of uitrusting), moet hij onder punt A
de waarde van de goederen die hij aldus onder zich houdt aangeven.

-

JA aankruisen als de handelszaak werd overgelaten in het kader van de stopzetting van de
activiteit.
In deze situatie moeten volgende gegevens met betrekking tot de overname van de
handelszaak worden vermeld:
1. en 2. Identiteit van de overnemer
Als de overnemer een actief ondernemingsnummer bezit, volstaat het dit nummer te
vermelden, zonder bijkomende gegevens.
Als de overnemer geen actief ondernemingsnummer bezit, moeten de volledige
gegevens van de overnemer worden ingevuld.
3.

Omvang van de overname (geheel of gedeeltelijk):
De overname is volledig als ze het volledig actief van de onderneming van de overdrager
omvat (het cliënteel, de handelsuitrusting, de handelsmerken, de octrooien, …). De
overname is gedeeltelijk, wanneer ze slechts een deel van de goederen die de overdrager
heeft geïnvesteerd in de handelszaak omvat.
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4.

Omvat de overname de overdracht van het saldo van de rekening-courant van de
overdrager: het saldo van de rekening-courant door ons beheerd op naam van de
overdragende onderneming bestaat ofwel uit een schuld ofwel uit een vordering
(naargelang het saldo crediteur of debiteur is op de dag van de stopzetting), die al dan niet
deel uitmaakt van de elementen die worden overgedragen.

Merk op dat gelijkaardige elementen bij de overname van de handelszaak kunnen gevraagd
worden aan de overnemer, bij middel van het formulier 604A (formulier voor aanvraag voor
btw-identificatie bij aanvang van activiteit) wanneer deze de handelszaak inschrijft in het
kader van de aanvang van activiteit van een nieuwe belastingplichtige.

604 C - Verklarende nota (2018)

17

KADER V –

DATUM, HANDTEKENING EN IDENTITEIT VAN DE AANGEVER

De aangever is de persoon die het formulier 604C ondertekent. Voor de vraag wie aangever kan
zijn, verwijzen we naar punt 4.1.
Deel 1 van KADER V
Bij afwezigheid van de handtekening van de aangever kunnen we het formulier 604C niet
beschouwen als regelmatig ingediend. Bovendien kan het formulier 604C slechts rechtsgeldig
worden ondertekend als de aangever hiervoor de juiste hoedanigheid heeft (zie punt 4.1.).
De aangever moet het formulier 604C ondertekenen in eigen naam, door zijn voornaam en zijn
naam in te vullen in hoofdletters, en door de datum van ondertekening te vermelden. Hij moet
ook zijn hoedanigheid vermelden.
In dat opzicht verduidelijken we dat ingeval de belastingplichtige een volmacht heeft gegeven aan
een rechtspersoon (boekhoudkantoor, advocatenbureau …) voor het invullen van het formulier
604C, dit formulier moet worden ondertekend door een persoon die deze rechtspersoon, houder
van de volmacht, rechtsgeldig vertegenwoordigt. Deze vertegenwoordiger (de aangever) moet het
document 604C, zoals hierboven vermeld, in eigen naam ondertekenen en de precieze
hoedanigheid binnen de gevolmachtigde onderneming vermelden.
Voorbeelden
Personen die rechtsgeldig het formulier 604C kunnen
Handtekening en te
ondertekenen
vermelden hoedanigheid
1. met name de belastingplichtige zelf (het geval van de Xavier DUPONT, oprichter
belastingplichtige natuurlijke persoon)
2. elke persoon die deel uitmaakt van de belastingplichtige onderneming
A. ofwel omdat de functie die hij uitoefent binnen de Xavier DUPONT, bestuurder
onderneming hem de bevoegdheid geeft de
onderneming in zijn naam te verbinden
(bv. bestuurder, uitbater, vennoot van een belastingplichtige
rechtspersoon)

B. ofwel omdat hij voor het tekenen van het formulier Xavier DUPONT,
604C een interne volmacht heeft gekregen (bv. intern gevolmachtigde
volmacht gegeven aan een boekhouder tewerkgesteld door de
belastingplichtige)

3.

elke persoon vreemd aan de belastingplichtige onderneming, hiertoe behoorlijk gemachtigd:
A. Volmacht gegeven aan een welbepaalde natuurlijke Sophie DURANT,
persoon (bv. volmacht gegeven aan een zelfstandig expert-boekhouder
boekhouder natuurlijke persoon)

B. Volmacht gegeven aan een rechtspersoon ('gevol- Sophie DURANT,
machtigde onderneming')
Gerant van de BVBA XYZ
(bv. volmacht gegeven aan een boekhoudkantoor BVBA
XYZ)

C. Volmacht gegeven aan een erkend ondernemings- Sophie DURANT,
loket (EOL)
Extern gevolmachtigde (EOL)
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Deel 2 van KADER V
Als de aangever een persoon buiten de onderneming is, (hij moet dus behoorlijk gemachtigd
zijn door de onderneming in wiens plaats hij optreedt, op straffe van nietigheid van de handelingen
die hij stelt, zie punt 4.1.), moet hij zijn eigen persoonlijke gegevens (als de volmacht aan hem
persoonlijk werd gegeven) of de gegevens van de gevolmachtigde onderneming die hij
vertegenwoordigt, vermelden (als de volmacht werd gegeven aan de onderneming voor dewelke
hij tussenkomt).
In dit opzicht, vermelden we:
A. het ondernemingsnummer van de gevolmachtigde of van de gevolmachtigde onderneming,
als hij/zij zo’n nummer bezit. In dat geval volstaat het dit nummer te vermelden, en moeten er
geen verdere gegevens worden ingevuld.
Voorbeeld:
als de gevolmachtigde een expert-boekhouder is die zijn activiteit als zelfstandige
natuurlijke persoon uitoefent, ondertekent hij de 604C in principe in zijn eigen naam ; hij
zal in dit geval zijn eigen ondernemingsnummer vermelden ;
- als de volmacht werd gegeven aan een boekhoudkantoor of aan een erkend
ondernemingloket (EOL), kan de ondertekenaar bijvoorbeeld een bestuurder van dit
boekhoudkantoor of dit ondernemingsloket zijn ; het ondernemingsnummer dat in dit geval
moet vermeld worden, is dat van het boekhoudkantoor of van het ondernemingsloket, nl.
de gevolmachtigde onderneming.

-

B. de volledige gegevens (naam, voornaam, maatschappelijke benaming en volledig adres) van
de gevolmachtigde, of van de gevolmachtigde onderneming, wanneer deze geen ondernemingsnummer bezit.
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6. INLICHTINGEN
Belastingplichtigen die bijkomende inlichtingen wensen bij deze verklarende nota of moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het formulier 604C kunnen zich steeds wenden tot hun
bevoegde dienst.
Meer informatie vindt u terug op: www.fisconetplus.be.
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