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Datum Administratieve verplichting

5 januari 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 15% ten bedrage van de 
bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal van 2018.

15 januari 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV / saldo BV december 2018 betalen + aangifte indienen 
(indien men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen: saldo 
ingehouden BV 4de kwartaal 2018, na aftrek voorschot december, betalen 
+ aangifte indienden).
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 december 2018.

21 januari 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor december + opgave intra-
communautaire transacties.

BTW - kwartaalaangevers: 
 
Aangifte vierde kwartaal 2018 en betaling verschuldigde BTW voor het 
vierde kwartaal 2018 + opgave intracommunautaire transacties.

31 januari 2019 RSZ:

Saldo bijdragen 4e kwartaal 2018 betalen.
5 februari 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 30% ten bedrage van de 
bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal van 2018.

15 februari 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV januari betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen).
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 januari 2019.

KMO-kalender 2019
Voorafgaande opmerkingen: 

- Onderste data zijn uiterste data!
- RSZ-data zijn uiterste data waarop betaling binnengekomen moet zijn.
- Bedrijfsvoorheffing: grensbedrag AJ2020 = 40.800 euro
- Deze kalender is opgemaakt aan de hand van alle beschikbare informatie op 07/01/2019. De opgegeven data 
zijn aan wijzigingen onderhevig. Gelieve daarom deze kalender regelmatig te consulteren zodat u steeds over de 
laatste versie beschikt.
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Datum Administratieve verplichting

20 februari 2019 BTW-maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor januari + opgave intracom-
munautaire transacties.

28 februari 2019 Voorafbetalingen*:

Uiterste datum aanvraag wijziging bestemming van de voorafbetalingen 
voor ondernemingen die hun boekjaar afsluiten per 31 december (zonder 
dat de termijn korter mag zijn dan één maand na verzending van het rek-
eninguittreksel).

*Datum kan wijzigen voor ondernemingen die hun boekjaar op een ander 
tijdstip afsluiten
Ficheverplichting:

Indiening fiches 281.10 tot en met 281.30, fiches 281.60 tot en met 281.85 
en attest 281.71.

5 maart 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 30% ten bedrage van de 
bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal van 2018.

15 maart 2019 BTW: 
 
BTW-plichtigen die onder de forfaitaire regeling vallen: mogelijkheid om 
voor 15 maart te opteren voor de  normale regeling.
Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV februari betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 28 februari 2019.

20 maart 2019 BTW-maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor februari + opgave intracom-
munautaire transacties (bij overschrijding drempelwaarde: 50.000 EUR 
tijdens één van de vorige vier kwartalen).

31 maart 2019 BTW:

- BTW – plichtigen die onder de vrijstellingsregeling vallen: omzet 2018 
aangeven.

- Jaarlijkse opgave belastingplichtige afnemers.
Successierechten:

- Aangifte en betaling jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsin-
stellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

- Aangifte en betaling jaarlijkse taks VZW’s, IVZW en private stichtingen.
Investeringsaftrek:

Attest aanvragen voor verhoogde investeringsaftrek betreffende energie-
besparende en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikke-
ling.
Ficheverplichting:

Indiening fiches 281.00.
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Datum Administratieve verplichting

1 april 2019 BTW:

- Indien ten laatste vóór 15 maart 2019 een andere BTW-regeling werd 
gekozen, treedt deze op heden in werking.

- Buitenlandse BTW-plichtigen: aanvraag tot terugbetaling van de BTW 1e 
kwartaal 2019.

5 april 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 25% ten bedrage van de 
bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal van 2018.

10 april 2019 Vennootschapsbelasting:

Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75%* (voor-
deel 1e voorafbetaling 9%)* voor vennootschappen die hun boekjaar per 
31 december afsluiten.
Personenbelasting:

- Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding 
belastingvermeerdering van 2,25%* (voordeel 1e voorafbetaling 3%)*.

- Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (+1,50%)* te bekomen (1e 
voorafbetaling).
*Percentages AJ2019, de percentages voor AJ2020 worden in de loop van april bekendgemaakt

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met 
een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.

15 april 2019 Bedrijfsvoorheffing: 
 
- Ingehouden BV maart betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).

- Indien men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 
1e kwartaal aangeven en betalen.
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 maart 2019.

23 april 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor maart + opgave intracom-
munautaire levering van goederen en diensten voor de maand maart.
BTW - kwartaalaangevers:

Aangifte 1e kwartaal en betaling saldo verschuldigde BTW + opgave intra-
communautaire leveringen van goederen en diensten voor het 1e kwartaal 
van 2019.

BTW:

Gemengde BTW-plichtigen: berekeningsblad verhoudingsgetal bij de aan-
gifte voegen en herzieningen doorvoeren.

30 april 2019 Ficheverplichting:

Indiening fiches 281.40 tot en met 281.45.

RSZ:

- Saldo sociale bijdragen 1e kwartaal betalen.

- Betaling jaarlijkse bijdrage vakantiegeld arbeiders.
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Datum Administratieve verplichting

5 mei 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 30% ten bedrage van de 
bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal van 2018.

15 mei 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV april betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 30 april 2019.

20 mei 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor april + opgave intracommu-
nautaire levering van goederen en diensten voor de maand april.

31 mei 2019 BTW:

Aanvraag vrijstellingsregime indien jaaromzet 2018 lager was dan 25.000 
EUR.

5 juni 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal van 2018.

14 juni 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV mei betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).

15 juni 2019 RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 mei 2019.

20 juni 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor mei + opgave intracommu-
nautaire levering van goederen en diensten voor de maand mei.

28 juni 2019 Personenbelasting*:

Deadline aangifte personenbelasting indien indiening op papier

*datum nog te bevestigen

30 juni 2019 Ficheverplichting:

Indiening fiches 281.50 en 281.90 tot 281.93 en samenvattende opgave 
325.50 m.b.t. commissies, erelonen, makelaarskosten, …
Jaarrekening:

Uiterste datum ter voorlegging jaarrekening (en geconsolideerde jaarrek-
ening) aan algemene vergadering voor vennootschappen die hun boekjaar 
per 31 december afsluiten.
BTW:

Uiterste datum voor het terugvragen van Zwitserse BTW met betrekking 
tot het vorige kalenderjaar.
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1 juli 2019 BTW:

- Overgang van kwartaalaangifte naar maandaangifte, melding maken 
aan BTW-controle uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kwartaal 
waarin niet meer aan de voorwaarden is voldaan om kwartaalaangiften in 
te dienen.

- Overgang naar de vrijstellingsregeling indien jaaromzet 2018 lager was 
dan 25.000 EUR (mits melding ten laatste op 31 mei).

- Buitenlandse BTW-plichtigen: aanvraag tot terugbetaling van de BTW 2e 
kwartaal 2019.

5 juli 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 25% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal van 2018.

10 juli 2019 Vennootschapsbelasting:

Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75%* (voor-
deel 2de voorafbetaling 7,5%)* voor vennootschappen die hun boekjaar 
per 31 december afsluiten.
Personenbelasting:

- Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding 
belastingvermeerdering van 2,25%* (voordeel 2de voorafbetaling 2,5%)*.

- Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (1,25%)* te bekomen (2de 
voorafbetaling).

-Deadline aangifte personenbelasting indien indiening via Tax-On-Web 
(datum nog te bevestigen)

*Percentages AJ2019, de percentages voor AJ2020 worden in de loop van april bekendgemaakt

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met 
een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.

15 juli 2019 Bedrijfsvoorheffing: 
 
- Ingehouden BV juni betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).

- Indien men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 
2de kwartaal aangeven en betalen.
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 30 juni 2019.

22 juli 2019 BTW - maandaangevers :

Betaling verschuldigde BTW voor juni.
BTW - kwartaalaangevers :

Aangifte 2e kwartaal en betaling saldo verschuldigde BTW + opgave intra-
communautaire leveringen van goederen en diensten voor het 2e kwartaal 
van 2019.

31 juli 2019 RSZ:

Saldo sociale bijdragen 2de kwartaal betalen.
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5 augustus 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 3e kwartaal van 2018.

12 augustus 2019 BTW – kwartaalaangevers*:

Aangifte 2e kwartaal verschuldigde BTW + opgave intracommunautaire 
leveringen van goederen en diensten voor het 2e kwartaal van 2019.

*Datum nog te bevestigen
BTW – maandaangevers*:

Aangifte verschuldigde BTW voor juni + opgave intracommunautaire lever-
ing van goederen en diensten voor de maand juli.

*Datum nog te bevestigen
14 augustus 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV juli betalen + aangifte indienen (behalve indien men mind-
er dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

15 augustus 2019 RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 juli 2019.

20 augustus 2019 BTW - maandaangevers: 
 
Betaling verschuldigde BTW voor juli.

5 september 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 3e kwartaal van 2018.

10 september 2019 BTW – maandaangevers*:

Aangifte verschuldigde BTW voor juli + opgave intracommunautaire lever-
ing van goederen en diensten voor de maand juli.

*datum nog te bevestigen
13 september 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV augustus betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).

15 september 2019 RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 augustus 2019.

20 september 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor augustus + opgave intra-
communautaire levering van goederen en diensten voor de maand augus-
tus.

27 september 2019 Vennootschapsbelasting*:

Deadline aangifte vennootschapsbelasting voor vennootschappen die hun 
boekhouding voeren per 31/12, deadline aangifte belasting niet-inwoners - 
vennootschappen en deadline aangifte rechtspersonenbelasting

*datum nog te bevestigen
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30 september 2019 BTW:

Uiterste datum voor het terugvragen van BTW in andere EU-lidstaten met 
betrekking tot het vorige kalenderjaar.

1 oktober 2019 BTW:

- Overgang van kwartaalaangifte naar maandaangifte, melding maken 
aan BTW-controle uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kwartaal 
waarin niet meer aan de voorwaarden is voldaan om kwartaalaangiften in 
te dienen.

- Buitenlandse BTW-plichtigen: aanvraag tot terugbetaling van de BTW 3e 
kwartaal 2019.

5 oktober 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 25% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 3e kwartaal van 2018.

10 oktober 2019 Vennootschapsbelasting:

Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75% (voordeel 
3de voorafbetaling 6%)* voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 
december afsluiten.
Personenbelasting:

- Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding 
belastingvermeerdering van 2,25%* (voordeel 3de voorafbetaling 2%)*.

- Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (1%)* te bekomen (3de vooraf-
betaling).
*Percentages AJ2019, de percentages voor AJ2020 worden in de loop van april bekendgemaakt

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met 
een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.

15 oktober 2019 Bedrijfsvoorheffing: 
 
- Ingehouden BV september betalen + aangifte indienen (behalve indien 
men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaa-
laangifte).

- Indien men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 
3e kwartaal aangeven en betalen.
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 30 september 2019.

21 oktober 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor september + opgave intra-
communautaire levering van goederen en diensten voor de maand sep-
tember.
BTW - kwartaalaangevers:

Aangifte 3e kwartaal verschuldigde BTW + opgave intracommunautaire 
leveringen van goederen en diensten voor het 3e kwartaal van 2019.

BTW:

Vrijgestelde BTW-plichtigen dienen aangifte te doen van hun intracommu-
nautaire verwervingen en de desbetreffende BTW betalen voor afgelopen 
kwartaal.
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31 oktober 2019 RSZ:

Saldo sociale bijdragen 3e kwartaal betalen.

Personenbelasting*:

Deadline aangifte personenbelasting indien indiening via mandataris

*datum nog te bevestigen
5 november 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 4e kwartaal van 2018.

8 november 2019 Personenbelasting*:

Deadline aangifte niet-inwoners indien indiening op papier

*datum nog te bevestigen
15 november 2019 Bedrijfsvoorheffing:

Ingehouden BV oktober betalen + aangifte indienen (behalve indien men 
minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaan-
gifte).
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 31 oktober 2019.

20 november 2019 BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor oktober + opgave intracom-
munautaire levering van goederen en diensten voor de maand oktober.

5 december 2019 RSZ:

Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer 
dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 35% van de 
bijdragen verschuldigd voor het 4e kwartaal van 2018.

6 december 2019 Personenbelasting*:

Deadline aangifte niet-inwoners indien indiening via Tax-on-Web en via 
mandataris

*datum nog te bevestigen
13 december 2019 Bedrijfsvoorheffing:

- Ingehouden BV november betalen + aangifte indienen (behalve indien 
men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaa-
laangifte).

- Indien men minder dan 40.800 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 
betalen voor de maanden oktober en november 2019.

15 december 2019 BTW: 
 
Aanvraag vrijstellingsregime indien men hier vanaf 1 januari 2020 gebruik 
van wil maken.
RV:

Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer-
ende voorheffing op interesten toegekend op 30 november 2019.
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20 december 2019 Vennootschapsbelasting:

Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75% (voordeel 
4de voorafbetaling 4,5%)* voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 
december afsluiten.
Personenbelasting:

- Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding 
belastingvermeerdering van 2,25%* (voordeel 4de voorafbetaling 1,5%)*.

- Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (0,75%)* te bekomen (4de 
voorafbetaling).
*Percentages AJ2019, de percentages voor AJ2020 worden in de loop van april bekendgemaakt

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met 
een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.

BTW - maandaangevers:

Aangifte en betaling verschuldigde BTW voor november + opgave intra-
communautaire levering van goederen en diensten voor de maand no-
vember.

24 december 2019 BTW – maandaangevers*:

Betaling voorschot naar keuze: verschuldigde BTW op handelingen van 1 
tot 20 december of het bedrag aan BTW dat voor november verschuldigd 
was.

*Datum nog te bevestigen
BTW – kwartaalaangevers:

Uiterste datum betaling voorschot op handelingen 4e kwartaal of het be-
drag aan BTW dat voor kwartaal 3 verschuldigd was.
Bedrijfsvoorheffing:

Indien men in 2018 meer dan 2.500.000 EUR BV heeft ingehouden: betal-
ing BV ingehouden in de eerste 15 dagen van december.

31 december 2019 BTW:

Indien men de stilzwijgende verlenging van de  margeregeling wil 
stopzetten  of indien men over wil stappen op de vrijstellingsregeling 
kleine ondernemingen dient men hiervoor een aangetekende kennisgev-
ing te versturen.


