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Instructies voor VIES-registratie

In België is er geen verschil tussen een lokaal btw-num-
mer en een intra-EU btw-nummer. Hetzelfde nummer 
wordt voor beiden gebruikt, hierdoor moeten belas-
tingplichtige personen enkel een lokaal btw-nummer 
aanvragen. 

2. Overzicht verplichte informatie 
Om een Belgisch btw-nummer te verkrijgen, dient een 
aanvraagformulier (604A) ingevuld te worden en per 
origineel  verzonden te worden naar het bevoegde 
kantoor in België. 

U vindt het aanvraagformulier (604A) op de pagina via 
volgende link https://eservices.minfin.fgov.be/mymin-
fin-web/pages/forms. In bijlage kan u een kopie van dit 
formulier terugvinden (in het Frans, Nederlands en 
Duits). 

Gelieve er rekening mee te houden dat het aanvraag-
formulier dient ingevuld te worden in het Frans, Neder-
lands of Duits afhankelijk van de domicilie/administra-
tieve zetel van de belastingplichtige. Belastingplichtigen 
die gevestigd zijn in het Brussels Gewest kunnen kie-
zen tussen het Frans of het Nederlands. 

Gelieve hierna een overzicht terug te vinden hoe dit 
formulier dient ingevuld te worden.

1. Algemene beginselen  
Belastingplichtige personen dienen zich te registeren 
voor btw in België wanneer zij belastbare activiteiten 
verrichten die vallen onder het toepassingsgebied van 
het Belgisch Btw-wetboek (bv. de levering van goede-
ren of diensten, het verrichten van intracommunautaire 
verwervingen of diensten in België, de invoer van goe-
deren in België, etc.). 

Belastingplichtige personen die enkel transacties 
verrichtendieopgenomenzijn inartikel 44vanhet
Belgisch Btw-wetboek (e.g. dokters, verpleegkundi-
gen, etc.) kunnen genieten van de btw-vrijstelling. Deze 
personen blijven echter wel nog aansprakelijk voor 
btw inBelgiëtengevolgevanartikel51,§2Belgisch
Btw-wetboek:
– voor intracommunautaire verwervingen van 

 goederen wanneer dergelijk persoon goederen 
van EU-leveranciersheeftaangekochtvooreen
bedraghogerdanEUR11 200gedurendedatjaar
of  wanneer zij ervoor gekozen heeft om de intra-
communautaire verwervingen te onderwerpen aan 
 Belgische btw;

– voor iedere intracommunautair ontvangen dienst 
(zonder drempel).

Bijgevolg zijn dergelijke personen verplicht om zich te 
registeren voor btw doeleinden in België, hoewel zij 
geen input btw kunnen recupereren.

In dat opzicht hebben alle belastingplichtigen de ver-
plichting om hun Belgisch btw-nummer mee te delen 
met hun leveranciers wanneer zij goederen of diensten 
ontvangen van een andere EU-leverancier. 

Hierna vindt u een handleiding hoe men zich moet registreren voor VIES-doeleinden in uw land. Wij raden u aan 
om de gevolgen van een intra-EU btw-nummer te bespreken met uw lokale belastingadviseur. 

1 Het is niet mogelijk om rechtstreeks via elektronische weg een 
kopie te verzenden.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/forms
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/forms
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Kader I: Inlichtingen met betrekking tot de onderneming 

De belastingplichtige moet de inlichtingen invullen 
naargelang hij een natuurlijk persoon is dan wel een 
rechtspersoon of een vennootschap. 

Kader II: Inlichtingen met betrekking tot de activiteit 

Punt 1: De belastingplichtige moet een nauwkeurige 
omschrijving geven van de activiteit die hij zal uitoefenen. 
Indiendeactiviteitisvrijgesteldopgrondvanartikel 44

Belgisch Btw-wetboek, moet in het kader “NEE” worden 
doorgehaald. (Wegens niet van toepassing).
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Punt 2: Indien de belastingplichtige enkel handelingen 
verricht opgenomen in artikel 44 van het Belgisch 
Btw-wetboek, moet hij 0 EUR invullen als jaarlijks 
omzetcijfer. Indien dit niet het geval is, moet de belas-
tingplichtige zijn jaarlijks omzetcijfer invullen (exclusief 
btw) zonder de vrijgestelde activiteiten (opgenomen in 
artikel 44 van het Belgisch Btw-wetboek).

Punt 3: De belastingplichtige moet het vermoedelijk 
jaarlijks bedrag van de door artikel 39bis van het 
Btw-Wetboek, vrijgestelde intracommunautaire leve-
ringen invullen. Indien de belastingplichtige enkel 
 handelingen verricht opgenomen in artikel 44 van het 
Belgisch Btw-wetboek, zal hij geen intracommunau-
taire leveringen of diensten verrichten. Bijgevolg moet 
hij0 EURinvullen.

In tegenstelling tot het bovenstaande moet de belas-
tingplichtige hier een schatting invullen van zijn jaarlijks 
omzetcijfer van de vrijgestelde activiteit.

Gelieve er rekening mee te houden dat de belasting-
plichtige ook moet vermelden of het jaarlijks omzetcijfer 
volledig of gedeeltelijk resulteert uit energieproducten, 
toestellen voor mobiele telefonie en/of computers of 
landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen 
aan de reglementering betreffende de inschrijving. 

Punt 4: De belastingplichtige moet de datum vermel-
den van de werkelijke aanvang van de economische 
activiteit waarvoor de onderneming zijn btw-identifi-
catie aanvraagt.

Indien de belastingplichtige enkel handelingen verricht 
opgenomen in artikel 44 van het Belgisch Btw-wet-
boek, moet hij de datum vermelden van zijn eerste 
intracommunautaire verwerving in België.
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Punt 5: de belastingplichtige moet het gepaste vakje 
aanvinken om de taal aan te duiden dat gebruikt zal 
worden voor zijn communicatie met de belastingadmi-
nistratie. Zoals eerder aangehaald, is de taal afhankelijk 
van de domicilie/administratieve zetel van de belasting-
plichtige. Wij blijven tot uw beschikking voor verdere 
informatie omtrent dit punt.

Na deze keuze moet de belastingplichtige het punt aanvullen dat overeenstemt met zijn situatie (A tot F):

Indien de belastingplichtige een persoon is die activi-
teiten verricht opgenomen in het Belgisch Btw-wet-
boek, moet hij punt A vervolledigen door het eerste of 
het tweede kader aan te vinken afhankelijk van zijn jaar-
lijks omzetcijfer.

– Jaarlijksomzetcijferishogerdan2500000EUR
(exclusief btw) = eerste vakje

– Jaarlijks omzetcijfer is lager of gelijk aan  
2 500 000EUR(exclusiefbtw)=tweedevakje

Punt 6: wij nemen aan dat er geen overname van een 
handelsfonds plaatsvindt, de belastingplichtige moet 
dan ook het vakje aanvinken met ”NEE”.

Kader III: Inlichtingen met betrekking tot de btw-regeling van de onderneming

Hier dient de belastingplichtige het toepasselijke vakje 
aan te duiden welke overeenkomt met zijn situatie (bv. 
indien de belastingplichtige enkel handelingen verricht 

zonderrechtopaftrekopgenomeninartikel 44vanhet
Belgisch Btw-wetboek, moet het eerste vakje aange-
duid worden). 
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In de veronderstelling dat enkel diensten worden ont-
vangen van EU leveranciers dient de belastingplich-
tige, die enkel vrijgestelde handelingen verricht onder 

artikel 44vanhetBelgischBtw-wetboek,puntDtever-
volledigen door het derde vakje aan te vullen en een 
korte omschrijving te geven.  

Kader IV and V: details omtrent de bankgegevens en handtekeningen

In het kader IV moet de belastingplichtige zijn bankge-
gevens invullen. Gelieve er rekening mee te houden 
dat het belangrijk is om dit kader correct in te vullen 
aangezien deze bankrekening gebruikt zal worden voor 
btw-teruggave. 

Indien de belastingplichtige een persoon is die enkel 
handelingen verricht zonder recht op aftrek opgenomen 

inartikel 44vanhetBelgischBtw-wetboek,moetkader
IV niet ingevuld worden.

In het kader V moet de belastingplichtige de datum van 
invulling en zijn hoedanigheid vermelden alsook het 
formulier ondertekenen om de eerder vermelde infor-
matie goed te keuren. 

Kader IV
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3. Overzicht van de gevolgen van het gebruik
maken van de intraEU status (i.e. periodieke 
btwaangiftes? Administratie?
Vanaf dat de belastingplichtige een Belgisch btw-num-
mer heeft ontvangen, zal hij onderworpen worden aan 
de btw-regelgeving en de aangifteverplichtingen. Hij 
moet ofwel op maandelijkse basis ofwel op kwartaal-
basis btw-aangiftes indienen.

Indien de belastingplichtige enkel handelingen verricht 
opgenomen in artikel 44 van het Belgisch Btw-wet-
boek, moet hij bijzondere kwartaalaangiftes indienen 
(artikel53vanhetBelgischBtw-wetboek)omzijnintra-
communautaire verwervingen of diensten in België aan 
te geven.

De periodieke btw-aangifte en andere btw-verplichtin-
gen worden ingediend langs elektronische weg (via 
“Intervat”) en moeten ten laatste betaald worden op de 
20ste van de maand volgend op belastingperiode waarop 
de aangifte betrekking heeft (maand of kwartaal). 

Bv. voor het kwartaal januari, februari en maart moet 
debtwbetaaldwordentenlaatsteop20april.

Indien de belastingplichtige deze deadlines niet respec-
teert, zullen laattijdigheidsinteresten opgelegd worden. 

Het is aan te raden om bij het verzenden van het formu-
lier een begeleidende brief bij te voegen gericht aan het 
bevoegde btw-kantoor om op die manier uit te leggen 
waarom de belastingplichtige een Belgisch btw-num-
mer aanvraagt.

Gelieve er rekening mee te houden dat de btw-regis-
tratie normaal drie tot vier weken in beslag neemt, te 
rekenen vanaf de ontvangst van het formulier en de 
begeleidende brief.

Indien de registratie wordt goedgekeurd, wordt een 
Belgisch btw-nummer toegekend aan de belasting-
plichtige. Dit nummer bestaat uit de prefix BE gevolgd 
door tien cijfers. 

Gelieve er ook rekening mee te houden dat als gevolg 
van de Belgische btw-registratie, de belastingplichtige 
ook automatisch wordt geregistreerd voor VIES-doel-
einden.

Gelieve ons te informeren indien de belastingplichtige 
enige vragen heeft omtrent de hierboven uitgelegde 
stappen. 

Kader V

U vindt uw lokale contactpersoon op: www.six-payment-services.com/kontakt

SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
8021 Zürich
Zwitserland

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Vestiging Oostenrijk
Marxergasse 1B
A-1030 Wenen

SIX Payment Services (Europe) S.A. 
Vestiging Duitsland
Franklinstrasse 61-63
D-60486 Frankfurt/Main


