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ge of van het lid van de BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het Wetboek;
2° de naam of de maatschappelijke benaming en het
adres van de bij de handeling betrokken partijen;
3° het BTW-identificatienummer dat hem overeenkomstig artikel 50 van het Wetboek werd toegekend;
4° de datum van de handeling;
5° de voor het bepalen van de handeling nodige gegevens;
6° in voorkomend geval, de prijs.
Dat stuk wordt voor akkoord ondertekend door beide
partijen, met vermelding van de hoedanigheid van de
ondertekenaars; een exemplaar van het stuk wordt
overhandigd aan de leverancier van de goederen of aan
de dienstverrichter (in werking getreden op 1 december
1994).
§ 2. De belastingplichtige is ervan ontheven het in
paragraaf 1 bedoelde stuk op te maken wanneer hem
een stuk werd uitgereikt door zijn medecontractant.
In voorkomend geval vervolledigt de belastingplichtige laatstgenoemd stuk met de vermeldingen bedoeld in
paragraaf 1, tweede lid.
Art. 10, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992
Art. 10, in werking vanaf 01.12.1994 (art. 1, KB 22.11.1994) BS
01.12.1994
Art. 10, in werking vanaf 01.07.2002 (art. 2, KB 26.02.2002) BS
02.07.2002
Art. 10, § 1, eerste lid, en tweede lid, 3°, in werking vanaf
01.01.2004 (art. 8, KB 16.02.2004) BS 27.02.2004
Art. 10, § 1, tweede lid, 1°, in werking vanaf 01.04.2007 (art. 7,
KB 17.05.2007) BS 31.05.2007
Art. 10, § 1, eerste lid en § 2, in werking vanaf 01.01.2013 (art. 14,
KB 19.12.2012) BS 31.12.2012

Art. 11. De in artikel 11 van het Wetboek bedoelde
overdracht van een algemeenheid van goederen of van
een bedrijfsafdeling, evenals de in artikel 18, § 3, van
het Wetboek bedoelde handelingen, moeten worden
vastgesteld in een stuk dat door de bij de overdracht
betrokken partijen wordt opgesteld en waarvan elke
partij een exemplaar ontvangt.
Dit stuk moet inzonderheid de volgende vermeldingen bevatten:
1° de datum van de overdracht of van de handelingen;
2° de naam of de maatschappelijke benaming en het
adres van de betrokken partijen en, in voorkomend geval, hun BTW-identificatienummer bedoeld in artikel 50
van het Wetboek;
3° een nauwkeurige beschrijving van het voorwerp
van de overdracht of van de handeling;
4° de prijs.
Art. 11, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992

Art. 12. § 1. Er wordt een verbeterend stuk in de zin
van artikel 53, § 2, derde lid, van het Wetboek, uitgereikt of opgesteld wanneer de factuur of één van de in
artikel 53, § 3, eerste lid, van het Wetboek en de artikelen 2, 6, 7, § 1, en 10 bedoelde stukken, na de uitreiking of het opstellen ervan, moeten worden verbeterd.
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Onder de in artikel 53, § 2, tweede lid, van het Wetboek bedoelde voorwaarden mag dit stuk worden vervangen door een door de medecontractant opgestelde
verbeterende afrekening.
§ 2. De belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige rechtspersonen stellen een verbeterend stuk op
wanneer één van de in de artikelen 3, 9, 10 en 11 bedoelde stukken moet worden verbeterd na de inschrijving ervan in de door artikel 14 voorgeschreven boeken. De belastingplichtige vervult dezelfde verplichting
wanneer het in artikel 7, § 2, bedoeld stuk moet worden verbeterd.
§ 3. Het in de paragrafen 1 en 2 bedoeld verbeterend
stuk bevat een verwijzing naar de te verbeteren factuur
of naar het te verbeteren stuk. De Minister van Financiën regelt hoe het verbeterend stuk moet worden uitgereikt of opgesteld.
§ 4. De belastingplichtigen stellen een kopie op van
de in paragraaf 1 bedoelde verbeterende stukken.
§ 5. Voor de toepassing van artikel 10, moeten dit
verbeterend stuk en de kopie ervan voor akkoord worden ondertekend door beide partijen met vermelding
van de hoedanigheid van de ondertekenaars.
Art. 12, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992
Art. 12, in werking vanaf 01.12.1994 (art. 2, KB 22.11.1994) BS
01.12.1994
Art. 12, § 1 en 3, in werking vanaf 01.01.2004 (art. 9, KB
16.02.2004) BS 27.02.2004
Art. 12, § 1, eerste lid, in werking vanaf 01.04.2007 (art. 8, KB
17.05.2007) BS 31.05.2007
Art. 12, in werking vanaf 01.01.2013 (art. 15, KB 19.12.2012) BS
31.12.2012

Afdeling V. Vereenvoudigde facturen
Ingevoegd door art. 16, KB 19.12.2012 (BS 31.12.2012) in werking vanaf 01.01.2013

Art. 13. De belastingplichtigen mogen een vereenvoudigde factuur uitreiken in de volgende gevallen:
1° wanneer het bedrag van de factuur niet hoger dan
100 Euro is, exclusief belasting over de toegevoegde
waarde;
2° wanneer, onder de voorwaarden te bepalen door
de Minister van Financiën, de handels- of administratieve praktijken van de betrokken bedrijfssector of de
technische voorwaarden waaronder die facturen worden uitgereikt de naleving bemoeilijken van alle bedoelde verplichtingen;
3° wanneer het uitgereikt document of bericht met
een factuur wordt gelijkgesteld, overeenkomstig artikel
53, § 2, derde lid, van het Wetboek.
De vereenvoudigde factuur moet in elk geval de volgende vermeldingen bevatten:
1° de datum waarop ze is uitgereikt en een opeenvolgend nummer, volgens één of meer reeksen, dat de factuur op eenduidige wijze identificeert, waaronder ze
wordt ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen van de leverancier of de dienstverrichter;
2° de naam of de maatschappelijke benaming van de
leverancier of van de dienstverrichter, het adres van
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zijn administratieve of maatschappelijke zetel en zijn
in artikel 50 van het Wetboek bedoeld btw-identificatienummer of in het kader van de btw-eenheid in de zin
van artikel 4, § 2, van het Wetboek, de vermeldingen
eigen aan het betrokken lid;
3° het in artikel 50 van het Wetboek bedoelde btwidentificatienummer van de verkrijger of de ontvanger,
of bij gebreke hieraan, zijn naam of maatschappelijke
benaming en volledig adres;
4° de identificatie van de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten;
5° de aanduiding, per tarief, van de maatstaf van heffing en het bedrag van de verschuldigde belasting;
6° wanneer het uitgereikte document of bericht met
een factuur wordt gelijkgesteld, overeenkomstig artikel
53, § 2, derde lid, van het Wetboek, een specifieke en
ondubbelzinnige verwijzing naar de oorspronkelijke
factuur, met specifieke vermelding van de aangebrachte wijziging.
Het eerste lid mag niet worden toegepast voor de in
de artikelen 14, § 3, 15, §§ 1 en 2, 25ter en 39bis van
het Wetboek bedoelde handelingen, noch voor de handelingen waarvoor de belasting verschuldigd is door de
medecontractant krachtens artikel 51, §§ 2 of 4 van
het Wetboek.
Art. 13, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992
Art. 13, in werking vanaf 01.01.2004 (art. 10, KB 16.02.2004) BS
27.02.2004
Art. 13, tweede lid, tweede streepje, in werking vanaf 01.04.2007
(art. 9, KB 17.05.2007) BS 31.05.2007
Art. 13, eerste lid, inleidende zin, in werking vanaf 01.01.2010 (art.
4, KB 09.12.2009) BS 17.12.2009
Art.13, in werking vanaf 01.01.2013 (art. 16 en 17, KB
19.12.2012) BS 31.12.2012

Art. 13bis. [...]
Art. 13bis, opgeheven, in werking vanaf 01.01.2013 (art. 18, KB
19.12.2012) BS 31.12.2012

Hoofdstuk II. De boekhouding
Art. 14. § 1. De belastingplichtigen moeten een aan
de omvang van hun activiteiten aangepaste boekhouding voeren om de belasting over de toegevoegde
waarde te kunnen toepassen en controleren.
Voor de BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van
het Wetboek, dient ieder lid een dergelijke boekhouding te voeren wat zijn eigen activiteiten betreft.
§ 2. De boekhouding van de belastingplichtigen, behalve van degenen die uitsluitend handelingen verrichten bedoeld in artikel 8bis van het Wetboek, bevat inzonderheid de volgende boeken:
1° een boek voor inkomende facturen waarin zij aangaande de volgende verrichtingen de facturen en de
stukken inschrijven met betrekking tot hun economische activiteit:
- de leveringen van goederen en de diensten;
- de invoeren;
- de intracommunautaire verwervingen van goederen;
- de handelingen bedoeld in de artikelen 12, § 1, eerste lid, 3° en 4°, 19, §§ 2, eerste lid, 1° en 3, [...] en
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25quater van het Wetboek;
- de te hunnen behoeve verrichte overdrachten bedoeld in artikel 11 van het Wetboek en de handelingen
bedoeld in artikel 18, § 3, van het Wetboek;
- de handelingen bedoeld in artikel 10;
2° een boek voor uitgaande facturen waarin zij de
facturen, de stukken bedoeld in de artikelen 2, 3, 6 en
11 en die bedoeld in artikel 53, § 3, eerste lid, van het
Wetboek inschrijven, evenals de ermee verband houdende verbeterende stukken;
3° een dagboek per bedrijfszetel waarin zij de ontvangsten inschrijven met betrekking tot de handelingen waarvoor zij niet verplicht zijn een factuur of het
in artikel 53, § 3, eerste lid van het Wetboek bedoeld
stuk uit te reiken en waarvoor zij geen factuur of niet
dat stuk hebben uitgereikt.
Dit dagboek kan op papier worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15, § 1,
tweede en derde lid, of op elektronische wijze overeenkomstig de modaliteiten bepaald door of vanwege de
Minister van Financiën.
Het dagboek van ontvangsten met betrekking tot de
in de bedrijfszetel verrichte handelingen alsook de verantwoordingsstukken bedoeld in artikel 15, § 2, die
erop betrekking hebben met inbegrip van, in voorkomend geval, de in artikel 22 bedoelde dubbels van de
rekeningen of van de ontvangstbewijzen, dienen zich
op die bedrijfszetel te bevinden tot het verstrijken van
de derde maand volgend op die waarin het genoemd
dagboek werd afgesloten. Indien het dagboek van ontvangsten op elektronische wijze wordt gehouden, dient
het binnen voornoemde periode elektronisch toegankelijk te zijn op de bedrijfszetel.
De belastingplichtigen die over meerdere bedrijfszetels beschikken moeten bovendien een centralisatiedagboek bijhouden waarin zij op het einde van elke
aangifteperiode, per tarief, het totaalbedrag van de
ontvangsten inschrijven van dat tijdvak, ingeschreven
in de verschillende dagboeken van ontvangsten. Dit
centralisatiedagboek kan op papier worden gehouden
in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15,
§ 1, tweede en derde lid, of door middel van geïnformatiseerde systemen overeenkomstig de modaliteiten
bepaald door of vanwege de Minister van Financiën.
§ 3. In afwijking van paragraaf 2, 3°, zijn de belastingplichtigen die genieten van de forfaitaire regeling
van artikel 56 van het Wetboek ervan ontheven het bedoelde dagboek te houden.
§ 4. De in artikel 56bis van het Wetboek bedoelde
kleine ondernemingen zijn ervan ontheven de boeken
bedoeld in paragraaf 2, 1° en 2°, te houden, wanneer
zij de facturen en de stukken of, in voorkomend geval,
de dubbels van de door deze bepalingen beoogde facturen en stukken, bewaren volgens een ononderbroken
reeks volgnummers welke zij eraan toekennen bij hun
ontvangst, hun uitreiking of het opmaken ervan, en
wanneer zij het boek houden dat bedoeld is in paragraaf 5.
§ 5. In afwijking van § 2 moeten de belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten vrijgesteld
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van de belasting krachtens artikel 44 van het Wetboek
waarvoor zij geen recht op aftrek hebben en de belastingplichtigen die van de in artikel 57 van het Wetboek
beoogde landbouwregeling genieten, een boek houden
waarin zij de facturen en de stukken met betrekking tot
hun activiteit inschrijven die de handelingen vaststellen waarvoor zij overeenkomstig artikel 51, §§ 1, 2°,
en 2, eerste lid, 1° en 2°, van het Wetboek de belasting
verschuldigd zijn, alsook de facturen en de stukken bedoeld in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit nr. 31
met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de
belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van
de handelingen verricht door in het buitenland gevestigde belastingplichtigen.
§ 6. De niet-belastingplichtige rechtspersonen moeten het boek bedoeld in § 5 houden.
Art. 14, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992
Art. 14, in werking vanaf 01.01.1996 (art. 4, KB 25.02.1996) BS
05.03.1996
Art. 14, in werking vanaf 01.04.2002 (art. 2, KB 06.02.2002) BS
15.02.2002
Art. 14, § 2, eerste lid, 2° en 3°, in werking vanaf 01.01.2004 (art.
11, KB 16.02.2004) BS 27.02.2004
Art. 14, § 2, 2° en 3°, in werking vanaf 07.02.2007 (art. 1, a) en
b), KB 31.01.2007) BS 07.02.2007
Art. 14, § 1, in werking vanaf 01.04.2007 (art. 10, KB
17.05.2007) BS 31.05.2007
Art. 14, § 2, 1°, vierde streepje, 2° en 3°, eerste lid en § 5, in werking vanaf 01.01.2010 (art. 5, a) tot d), KB 09.12.2009) BS
17.12.2009
Art. 14, § 2, 3°, lid 1, in werking vanaf 01.01.2013 (art. 19, KB
19.12.2012) BS 31.12.2012
Art. 14, § 3 en 4, in werking vanaf 01.04.2014 (art. 1, KB
27.11.2014) BS 08.12.2014
Art. 14, in werking vanaf 07.01.2016 (art. 8, KB 18.12.2015) BS
28.12.2015

Art. 15. § 1. De boeken die deel uitmaken van de
boekhouding vormen, ieder naargelang zijn oogmerk,
een doorlopende reeks; uiterlijk op het tijdstip van gebruik worden zij geïdentificeerd door de precisering
van dit oogmerk, hun plaats in deze reeks, de naam of
de maatschappelijke benaming van de belastingplichtige, van het lid van de BTW-eenheid in de zin van artikel
4, § 2, van het Wetboek of van de niet-belastingplichtige rechtspersoon en zijn in artikel 50 van het Wetboek bedoelde BTW-identificatienummer.
De boeken bedoeld in artikel 14 mogen worden bijgehouden op losse bladen, met uitzondering van het dagboek van ontvangsten en het centralisatieboek bedoeld
in § 2, 3°, van dit artikel. De losse bladen moeten genummerd worden uiterlijk op het tijdstip waarop deze
bladen in gebruik worden genomen.
De bladen van het dagboek van ontvangsten en van
het centralisatieboek bedoeld in artikel 14, § 2, 3°,
moeten genummerd worden uiterlijk op het tijdstip
waarop die boeken in gebruik worden genomen.
Het dagboek van ontvangsten dient de handelingen
op te nemen verricht tijdens een periode van twaalf
maanden.
§ 2. De inschrijvingen met betrekking tot de boekhouding moeten zijn gesteund op verantwoordings88

stukken die gedateerd zijn en waarvan, naargelang het
geval, een origineel exemplaar of een dubbel dient te
worden bewaard.
De inschrijvingen in de boeken worden zonder uitstel,
in volgorde van de data, zonder enig wit vlak noch
leemte verricht; in geval van verbetering moet de oorspronkelijke inschrijving leesbaar blijven; de totalen
van elk blad worden overgedragen bovenaan op het
volgend blad.
§ 3. De inschrijvingen in de in artikel 14, §§ 2, 5 en
6, bedoelde boeken moeten inzonderheid bestaan uit:
a) het volgnummer toegekend aan de factuur of aan
het stuk;
b) de datum van de factuur of van het stuk;
c) de naam of de maatschappelijke benaming van de
medecontractant;
d) per factuur of per stuk en, indien nodig per tarief,
de maatstaf van heffing en het bedrag van de overeenkomstige belasting;
e) de prijs van de handeling wanneer deze niet belastbaar is;
f) een uitsplitsing met het oog op het invullen van de
in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, en 53ter, 1°, van
het Wetboek bedoelde aangiften, evenals op het einde
van elke aangifteperiode, per rooster van de aangifte,
het totaalbedrag van de periode;
g) [...]
§ 4. Per bedrijfszetel wordt het totale bedrag van de
dagontvangsten van dag tot dag ingeschreven in het
dagboek van ontvangsten.
Een afzonderlijke inschrijving met vermelding van de
aard van de verkochte goederen is evenwel noodzakelijk voor de ontvangsten die voortkomen van de levering van goederen waarvan de prijs, per in de handel
gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 250 EUR, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
De in het vorige lid bedoelde afzonderlijke inschrijving mag worden vervangen door een dagelijkse globale inschrijving wanneer de verantwoordingsstukken die
moeten worden opgesteld, benevens de ontvangst, de
aard van de verkochte goederen nauwkeurig vermelden.
Wanneer de ontvangsten onderworpen zijn aan verschillende tarieven, worden ze per tarief ingeschreven.
In de gevallen en onder de voorwaarden die zij bepalen,
kan door of vanwege de Minister van Financiën nochtans van dit voorschrift worden afgeweken door toe te
staan dat de ontvangsten worden ingeschreven zonder
onderscheid te maken naargelang het belastingtarief en
dat aangepaste methodes worden aangewend voor het
uitsplitsen van deze ontvangsten per tarief.
Bovendien worden op het einde van elke aangifteperiode, per tarief, het totaalbedrag van de maatstaf van
heffing en van de overeenkomstige belasting met betrekking tot de periode, naargelang het geval in het
enige dagboek van ontvangsten of in het centralisatieboek ingeschreven.
Art. 15, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992
Art. 15, in werking vanaf 01.01.1999 (art. 2, KB 26.11.1998) BS
01.12.1998
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Art. 15, in werking vanaf 01.01.2002 (art. 3, 6 en 15, KB
20.07.2000) BS 30.08.2000
Art. 15, in werking vanaf 01.04.2002 (art. 3 en 4, KB 06.02.2002)
BS 15.02.2002
Art. 15, § 3, f), in werking vanaf 01.01.2004 (art. 12, KB
16.02.2004) BS 27.02.2004
Art. 15, § 1, eerste lid, in werking vanaf 01.04.2007 (art. 11, KB
17.05.2007) BS 31.05.2007

Art. 16. § 1. De belastingplichtigen die in artikel 15,
§§ 1 en 2, van het Wetboek bedoelde leveringen van
goederen verrichten en die niet de keuze hebben uitgeoefend zoals voorzien in § 1, derde lid, en in § 2,
tweede lid, b), van deze bepaling moeten op elk ogenblik in staat zijn om ten behoeve van de ambtenaren
van de administratie belast met de belasting over de
toegevoegde waarde, voor het lopend kalenderjaar het
totale bedrag te bepalen van hun leveringen die in aanmerking komen voor de berekening van de drempels bedoeld in artikel 15, § 1, tweede lid, 1°, en § 2, eerste
lid, 2°, van het Wetboek.
§ 2. Voor de toepassing van artikel 53bis, § 1, van het
Wetboek geldt de in paragraaf 1 bedoelde verplichting
eveneens voor de in artikel 25ter, § 1, tweede lid, 2°,
van het Wetboek bedoelde belastingplichtigen en nietbelastingplichtige rechtspersonen die niet de in het
tweede lid van die bepaling voorziene keuze hebben
uitgeoefend, wat betreft het totale bedrag, voor het lopende kalenderjaar, van hun in die bepaling beoogde
intracommunautaire verwervingen van goederen.
§ 3. De toepassing van paragrafen 1 en 2 kan worden
geregeld door of vanwege de Minister van Financiën
wanneer zij dit noodzakelijk achten om de toepassing
van de belasting en het toezicht op de juiste heffing
ervan te verzekeren.
Art. 16, in werking vanaf 01.01.1993 (KB 29.12.1992) BS
31.12.1992
Art. 16, in werking vanaf 01.01.2013 (art. 20, KB 19.12.2012) BS
31.12.2012
Art. 16, in werking vanaf 16.05.2014, (art. 1, KB 24.01.2015) BS
20.02.2015

Hoofdstuk III. Opeisbaarheid van de
belasting. Aangifte. Schuldenaar van de
belasting
Art. 17. [...]
Art. 17, opgeheven, met ingang vanaf 01.01.2013 (art. 21, KB
19.12.2012) BS 31.12.2012

Art. 18. § 1. De persoon die gehouden is tot het indienen van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, of in artikel 53ter, 1°, van het Wetboek bedoelde aangifte
moet deze, uiterlijk de twintigste dag volgend op het
tijdvak waarop zij betrekking heeft, indienen bij de
door de Minister van Financiën aangewezen dienst.
§ 2. In afwijking van artikel 53, § 1, eerste lid, 2°,
van het Wetboek, wordt de belastingplichtige die het
bedrag van het voorschot bepaalt overeenkomstig artikel 19, gemachtigd slechts om de drie maanden een
aangifte in te dienen, uiterlijk de twintigste van de
maand na ieder kalenderkwartaal wanneer:
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1° de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan 2.500.000 euro;
2° de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, niet meer bedraagt dan 250.000
euro voor het geheel van de leveringen van de navolgende goederen:
a) energieproducten bedoeld in artikel 415, § 1, van
de programmawet van 27 december 2004;
b) toestellen voor mobiele telefonie en computers
alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
c) landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.
De belastingplichtige die krachtens artikel 53sexies,
§ 1, van het Wetboek gehouden is tot de maandelijkse
indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen, is uitgesloten van de regeling bedoeld in het eerste lid.
§ 3. De overgang van de regeling kwartaal-aangiften
naar maandaangiften geschiedt bij het verstrijken van
het kalenderkwartaal waarin voor de eerste maal niet
meer aan alle in § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
De belastingplichtige is gehouden uiterlijk de tiende
van de maand volgend op het bovenbedoelde kalenderkwartaal het controlekantoor van de belasting over de
toegevoegde waarde waaronder hij ressorteert schriftelijk kennis te geven van deze overgang.
Alle andere overgangen van een aangifteregeling
naar een andere kunnen, op uitdrukkelijk verzoek van
de belastingplichtige, door de administratie [...] worden toegestaan en treden in werking de eerste dag van
het aangiftetijdvak van de door de belastingplichtige
gevraagde regeling volgend op de datum van aanvaarding van de aanvraag door de betrokken administratie.
Het gemotiveerd schriftelijk verzoek moet worden ingediend bij het controlekantoor van de belasting over
de toegevoegde waarde waaronder hij ressorteert.
§ 4. De belastingplichtigen gehouden tot het indienen van de aangifte bedoeld in artikel 53, § 1, eerste
lid, 2°, van het Wetboek moeten deze aangifte langs
elektronische weg indienen.
§ 5. De belastingplichtigen bedoeld onder § 4, zijn
vrijgesteld van de verplichting tot indiening langs
elektronische weg zolang zij en in voorkomend geval de
persoon die gemachtigd is de bedoelde aangiften namens hen in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichting
te voldoen.
De toepassingsmodaliteiten van het eerste lid worden
geregeld door of vanwege de Minister van Financieen.
§ 6. De belastingplichtigen gehouden tot het indienen van de in de §§ 1 en 2 bedoelde aangiften:
a) die deze aangiften niet langs elektronische weg indienen, moeten gebruik maken van de formulieren die
hen worden verstrekt door de administratie [...] en
waarvan het model voorkomt op de bijlage I bij dit besluit wat betreft de aangifte bedoeld in artikel 53, § 1,
eerste lid, 2°, van het Wetboek en op de bijlage III wat
betreft de aangifte bedoeld in artikel 53ter, 1°, van het
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