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Herinnering : Btw december voorschot voor 24/12 te betalen! 
 

 
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 
december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen.  
 
Dit decembervoorschot is:  
 

 ofwel gelijk aan de btw die u moest betalen op basis van de btw-aangifte van het 
derde kwartaal (of de maand november voor de maandaangevers).  

 
Dit is het bedrag opgenomen in vak 71 van de btw-aangifte derde kwartaal (of 
november) => dit bedrag betalen vóór 24 december (rooster 91 is dan niet in te 
vullen). 
 
Indien geen btw verschuldigd was met betrekking tot de aangifte derde kwartaal (of 
november) (rooster 71 = 0,00 euro of een rooster 72 (tegoed) => geen voorschot 
betalen en niets in rooster 91 invullen. 

 

 ofwel gelijk aan de btw die verschuldigd is over de periode 1 oktober tot en met 20 
december (voor maandaangevers is dit 1 december tot en met 20 december);  
 
Indien de te betalen btw groter is dan de aftrekbare btw, vult u het verschil in rooster 
91 in en betaalt dit als voorschot vóór 24 december. 
 
Indien te betalen btw kleiner is dan de aftrekbare btw, vult u “0,00” in rooster 91 in, u 
hoeft geen voorschot te betalen. 
 

De btw-plichtige kiest zelf welk systeem hij toepast. 
 
Als het voorschot op 24 december niet ontvangen werd, zijn nalatigheidsintresten 
verschuldigd. 
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Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, 
staat het tax team van RSM België te uwer beschikking. 
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