De voorschotfactuur
Eigenlijk is dit een actie van de fiscus. Je weet dat die alles in het werk stelt om zo snel
mogelijk zijn geld te zien. Hoe zou je zelf zijn :-)
Laten we daarom de klok even terugdraaien in de tijd en zien wat er vroeger gebeurde.
Laten we het volgende tijdsschema aanhouden: aankoop op 1 januari levering op 1 maart.
De leverancier schreef een factuur uit op het ogenblik dat alles volledig geleverd werd
(goederen en/of diensten).
Dit wil betekenen dat, indien er al voor 90% geleverd was op 1 januari, de factuur (en dus de
BTW-heffing) maar pas inbaar was op 1 maart.
Het gevolg hiervan was dat er nogal wat gesjoemeld kon worden (vooral door de leverancier
die nogal wat lang durfde wachten met het opstellen van de factuur) en dat de fiscus
zodoende nogal wat achter zijn centen kon wachten.
Hou steeds voor ogen dat de fiscus nogal wat durft wachten met betalen maar dat hij steeds
zeer snel wil innen :-(
Deze situatie was niet prettig voor de fiscus. Dus spoorde hij de leveranciers aan van te
werken met voorschotfacturen.
Maar ook hier was niet iedereen tevreden.
Economisch stond dit allemaal een beetje scheef: de klant werd de grote winnaar in deze
geschiedenis. Indien hij de leverancier niet betaalde kon hij nog altijd de BTW recupereren.
Kassa-kassa voor de klant! en pech voor de fiscus (en de leverancier).
Daarom hebben we nu een andere reglementering:
de BTW op een voorschot-aankoopfactuur is maar pas recupereerbaar indien deze
voorschot-aankoopfactuur betaald is geworden.
Slim van de fiscus.
Laten we dus nu de ganse procedure nogmaals overlopen
Je koopt voor 10 000 euro maar de leverancier kan je nu nog niet alles leveren (goederen
en/of diensten).
Hij kan je nu maar voor 8 000 euro leveren.
Om administratief alles transparant te laten verlopen wordt beslist een voorschotfactuur te
maken. (zodoende kan men later nog steeds zien wat bij wat hoorde).
De voorschotfactuur ziet er dus als volgt uit:
voorschotfactuur op levering van XXX : 8 000 euro ... BTW 21% 1 680 euro ... totaal 9 680
euro
Jij als aankoper boekt dit als volgt:
36000 Vooruitbetalingen

8 000

49973 Toekomstige Terugvorderbare BTW
44000
@ Leveranciers

1 680

=====> zoals je zit is dit een
actiefrekening (in dezelfde
soort als "voorraden")

9 680

JIJ MAG DEZE BTW NIET RECUPEREREN!
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Jij mag dat we doen al de voorschotfactuur eerst betaald is geworden!!

Dus
44000 Leverancier
55000
@ Bank

9680
9680

en dan ... en maar pas dan mag je de volgende boeking maken om de BTW opeisbaar te
stellen:
49959
49973

Terugvorderbare BTW
@ Toekomstige Terugvorderbare BTW

1 680
1 680

Eenmaal dat nu alles kan geleverd worden zal de leverancier het saldo factureren.
We zal hij steeds (om het administratief transparant te maken - zie boven) dezelfde
verwijzingen naar de bestelbon maken.

Dus hij factureert: 2 000 euro ... BTW 21% 420 euro ... totaal 2 420 euro

Jij boekt het volgende in de boekhouding:
60400
49959
44000
36000

Aankoop Handelsgoederen 10 000
Terugvorderbare BTW
420
@ Leveranciers
Vooruitbetalingen

2 420
8 000

(1) Vanaf nu trekt de fiscus het zich niet meer aan of je de leverancier betaalt ja of neen. Je
mag, als klant, de BTW onmiddellijk opeisbaar stellen.
(2) De aankoop wordt nu "echt" 10 000 euro. De post "vooruitbetalingen" boek je af = breng
je op nul.
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