
 

Exp. : AgFisc – EOS – Internationale Betrekkingen 
Koning Albert II laan 33 bus 25 – 1030 Brussel 

 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Vrijstelling van BTW 

Werkwijze voor het verlenen van vrijstelling 
 

De volgende diplomatieke missie:  

Benaming:   Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika  
Dossiernummer  A/00/00402 
Straat nummer:   Regentlaan 27  
Plaats :   1000 Brussel 
 
kan van vrijstelling van btw genieten voor de in België verrichte leveringen van goederen  en/of diensten voor 
officieel gebruik van de genoemde ambassade, de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO en de Missie 
bij de Europese Unie zonder het uitreiken van een aanvraag voor btw-vrijstelling onder de vorm van een E-
certificaat. 
 
De leverancier moet ervoor zorgen dat:  
 de leveringen van goederen en/of dienstverrichtingen van de vrijstelling van btw kunnen genieten, 
 de geadresseerde van de factuur de bovenvermelde ambassade is, 
 voor de levering van goederen of dienstverrichting mbt voertuigen een kopie van het inschrijvingsbewijs 

is bijgevoegd waaruit blijkt dat het betreffende voertuig is ingeschreven onder een CD- nummerplaat op 
naam van een van de bovengenoemde diplomatieke missies. 
 

De nadruk wordt gevestigd op het feit dat deze werkwijze niet van toepassing is voor: 
 aankoop van motorvoertuigen - huur op lange termijn ook indien het voertuig wordt ingeschreven bij de 

DIV op naam van een van de bovengenoemde diplomatieke missies. 
 aankoop van nieuwe officiële gebouwen, vestiging van zakelijke rechten op en werk in onroerende staat 

aan deze gebouwen of andere diensten (oa bewaking, parking) mbt officiële onroerende goederen, 
leveringen van roerende goederen die op zodanige manier worden geplaatst in officiële gebouwen dat 
ze onroerend worden, indien de totale waarde van de leveringen of werken de 2500 EUR, excl btw, 
overschrijdt. 

 doorlopende leveringen van water, gas, elektriciteit en de diensten van telecommunicatie en 
teledistributie (procedure doorlopende leveringen en diensten vervat in beslissing ET 111330 van 
29.01.2014) 

 de leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op officiële evenementen, alsook de 
leveringen van voedsel en dranken en de restaurant- en cateringdiensten alsook het gebruik van lounges 
op de luchthaven. 
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 btw op vastgoedlasten van officiële gebouwen voor zover de belastingplichtige 
optreedt als syndicus zonder recht op aftrek op de genoemde lasten (beslissing 
E.T.75.574 van 06.06.1999) 

 levering van goederen en de diensten die ogenschijnlijk wegens hun aard niet voor 
het officieel gebruik in aanmerking kunnen komen (bv. kleding) 

 levering van goederen en de diensten voor officieel gebruik door ereconsulaten 
(beslissing E.T.82.321 van 12.04.2007). 

 aankopen van accijnsproducten. 
 
De leveranciers en/of van dienstverrichters dienen op hun factuur de volgende vermelding aan te brengen: 
“Vrijstelling van BTW. Artikel 42, § 3, eerste lid, 1°, van Btw-Wetboek” Beslissing ET121.600/A39/A402/ van 10 
december 2020. 
 
Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt op 31 december 2025. 
 
Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit, 
 

  
Alain Van Delsen 
Adviseur - Directeur 
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