INFOSESSIE FISCALE
VERTEGENWOORDIGING
21 mei 2014
Tijdens

een

druk

bijgewoonde

infosessie

over

het

sectorakkoord

inzake

fiscale

vertegenwoordiging, werd een oproep gedaan aan de expediteursgemeenschap om zich solidair
te schikken naar dit sectorakkoord.
Nadat verschillende expediteurs en douaneagenten recent werden geconfronteerd met onderzoeken door
de BBI in het kader van fiscale vertegenwoordiging en de bewijslast m.b.t. intracommunautaire leveringen,
werd nogmaals vastgesteld dat er grote onzekerheid bestaat in de sector over de correcte procedures.
Ongeacht de goede trouw van de fiscale vertegenwoordigers en het feit dat de ontvangers hun BTWverplichtingen niet hadden voldaan, werden de expediteurs toch op basis van hun hoofdelijke
aansprakelijkheid aangesproken voor de ontdoken BTW en enorme boetes.
Na constructieve onderhandelingen werd met de BTW- administratie een sectorakkoord afgesloten waarin
de BTW- administratie zich bereid verklaart om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fiscaal
vertegenwoordiger niet in te roepen op voorwaarde dat de expediteurs / douaneagenten de voorwaarden
van het sectorakkoord naleven. Dit betekent een enorme troef voor de aansprakelijkheid van de fiscale
vertegenwoordigers.
Het is dan ook van belang om in de contracten met uw klanten verwijzing te maken naar dit sectorakkoord
en de daarin vervatte voorwaarden. U kan hiervoor gebruik maken van het VEA- standaardcontract dat door
de BTW- administratie werd goedgekeurd.
Het vormt op zich geen wettelijke verplichting om dit sectorakkoord toe te passen maar het wegvallen van
uw hoofdelijke aansprakelijkheid zal slechts in overweging worden genomen als u de regels van het
sectorakkoord naleeft en uw procedures hieraan aanpast.
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Het zal eenvoudiger zijn om alle vereiste documenten van uw opdrachtgever te verkrijgen indien de ganse
expediteursgemeenschap solidair het sectorakkoord toepast! We willen dan ook graag iedereen
oproepen om hiervan gebruik te maken.
Tijdens de infosessie werd tevens een overzicht gegeven van de meest voorkomende vragen en problemen
waar de sector mee te kampen heeft bij het optreden als fiscaal vertegenwoordiger. Klik hier voor de
presentatie.
Dhr. Marc Michiels van de BTW- administratie deed bovendien een oproep om waar mogelijk zoveel
mogelijk gebruik te maken van de toepassing van de verlegging van de btw bij invoer. Sedert 4 juli 2013 kan
ook de globaal fiscaal vertegenwoordiger de verlegging van de verschuldigde btw bij invoer toepassen op
basis van een vergunning ET 14.000.
Toepassing van het verleggingsprincipe zal in veel gevallen een alternatief bieden voor de regeling btwentrepot in de mate dat goederen onder de regeling btw-entrepot worden geplaatst en er geen
opeenvolgende verkopen plaatsvinden gedurende de opslag van de goederen op Belgisch grondgebied.
In het najaar zal Portilog nog een aantal praktisch gerichte opleidingen voorzien inzake fiscale
vertegenwoordiging, waarin het sectorakkoord ook wordt meegenomen.

VEA | Brouwersvliet 33 / Bus 1 | 2000 Antwerpen | Tel.: +32 (0)3 233 67 86 | E-mail: vea@vea-ceb.be | www.vea-antwerpen.be

Pagina 2 van 2

