Is dit uw eerste aanvraag ?
Neen, gelieve dan uw toegekend Belgisch

Datum ontvangst

identificatienummer te vermelden.

BE13

Aanvraag
tot teruggave van btw door een niet
in België gevestigde btw belastingplichtige

FOD FINANCIEN
Fiscaliteit – KMO
Centrum Buitenland
Beheer – Team 2 Teruggaven
Kruidtuinlaan 50 bus 3410
1000 BRUSSEL

Indien u uitgaande handelingen (output) verricht
hebt in België, gelieve de voorschriften te
raadplegen in de circulaire 4/1988.
Meer informatie:
www.fin.belgium.be > Teruggave buitenlandse
btw

foreigners.team2@minfin.fed.be
1

Naam en voornaam of de wettelijke benaming van de aanvrager
Straat, nummer
Postcode, gemeente, land

(*) Aankruisen
wat van
toepassing
is

2

Activiteit van de aanvrager

3

Belastingkantoor en btw nummer van de aanvrager in het land waar hij
zijn zetel, zijn woonplaats of zijn gebruikelijke woonplaats heeft.

4

Tijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft.

5

Totaalbedrag (in cijfers) waarvoor teruggaaf wordt verzocht.
(gedetailleerde overzicht zie keerzijde) q verplicht in EURO q

⇒ 7

maand

E-mail :

Bankrekening :
Bankrekeningnummer

Van

jaar

€

maand

Tot

jaar

,

Code financiële instelling

Swift code

Naam van de rekeninghouder
Naam en adres van de financiële instelling

8

Aantal bijlagen: ..........

9

De aanvrager verklaart:

⇒

Invoerdocumenten:

a)

Dat de aan de keerzijde vermelde goederen en/of diensten zijn gebruikt voor de door hem verrichte handelingen in
het kader van zijn economische activiteit en dit ter gelegenheid van:

b)

Dat hij gedurende het tijdvak waarop dit verzoek betrekking heeft, in het land waar om teruggave verzocht wordt:

1
(*) Aankruisen
wat van
toepassing
is

Facturen: ..........

(*)
(*)

2
3
4

c)
d)

Geen goederen geleverd heeft en/of diensten verricht heeft.
Uitsluitend diensten heeft verricht waarvoor alleen de ontvanger van die diensten de belasting verschuldigd
is. De verkoopfacturen en verklarende stukken gericht aan de klant moeten bijgevoegd worden.
(*) Slechts enkele vrijgestelde transportdiensten verricht heeft en/of slechts enkele diensten verricht heeft die
nauw aansluiten bij dit transport.
(*) Enkel handelingen verricht heeft waarvoor de ontvanger van de goederen of diensten kan genieten van
een vrijstelling van btw bij aankoop (diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten) of
vrijgestelde handelingen (uitvoer).
Het E-certificaat, het Certificaat van vrijstelling van de btw en/of van accijnsrechten, het document
450 of het vrijstellingsformulier van de visum dat uitgereikt wordt door de rechthebbende van de
vrijstelling bij de aankoop of uitvoerdocumenten moeten bij het dossier bijgevoegd worden.
(*) kredietnota’s ontvangen heeft
m.b.t. de facturen waarvoor om teruggaaf gevraagd wordt.
(*) geen kredietnota’s ontvangen heeft
(deze worden in mindering gebracht in vak 10)
dat de in dit verzoek vermelde inlichtingen waar en oprecht zijn.

De aanvrager verbindt er zich toe om ten onrechte ontvangen bedragen terug te storten.
Te

,op
(plaats)

N° 803 – mod. 2019

(Datum)

(handtekening)

10

Overzicht van de btw bedragen over het tijdvak waarop dit verzoek betrekking heeft.

Volgnummer

Aard van het goed
of van de dienstprestatie

Naam, adres en btw nummer ,
van de leverancier en/of dienstverrichter

Datum en nummer van de factuur
of het invoerdocument

Belastingbedrag waarvoor de
teruggave wordt verzocht

Vak voorbehouden aan de
administratie

Totaal
Tickets en vereenvoudigde facturen
worden niet aanvaard.
De volgende beperkingen zijn van
toepassing :geen teruggaaf m.b.t.
restaurant-, hotel- , prive uitgaven ,
geschenken en receptiekosten en
35% op autokosten.
Belastingplichtigen die geen volledig
recht op aftrek genieten in hun
lidstaat, moeten dit meedelen.

Het ingeschreven bedrag moet
vermeld en/of omgezet zijn in
EURO.
Enkel facturen opgemaakt in euro
worden aanvaard.

Bij te voegen stukken:
(1) originele facturen, gerangschikt en genummerd.
(2) origineel fiscaal attest, hoogstens 1 jaar oud, met vermelding van de activiteit van de aanvrager en afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het land waar de belastingplichtige
gevestigd is. Indien deze activiteit slechts een gedeeltelijk recht op aftrek van btw doet ontstaan, moet het verhoudingsgetal vermeld worden.
(3) verklarende stukken, om inzicht te verlenen in de aanvraag (contracten, transportdocumenten). Voor gevallen zoals omschreven in aanschrijving 4 van 1988 is de bijvoeging van
copies van verkoopfacturen (handelingen met montage/installatie, éénmalige handelingen in België of handelingen waarvoor de leverancier geen btw schuldenaar is) eventueel verplicht
of moeten copies van de uitvoerdocumenten bijgevoegd worden.

