ATTEST 6% BTW
Attest voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% met betrekking tot onroerende werken aan
privéwoningen krachtens de bepalingen van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven
van de belasting over de toegevoerde waarde en tot indeling van de goederen en dienst bij die tarieven .
Ondergetekende .................................................................................................................... (naam)
Woonachtig te ....................................................................................................................... (adres)
verklaart
1.

dat de werken in onroerende staat tot doel hebben de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, de
verbetering, de herstelling en het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, verricht aan (*)
• een privéwoning;
• het geheel van een onroerend goed;
• het privégedeelte van een onroerend goed voor gemengd gebruik.

2.

dat hij eindverbruiker is (eigenaar, huurder, vruchtgebruiker) (*).

3.

dat het bedoelde gebouw gelegen is te
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ (adres)

4.

dat het bedoelde gebouw na de uitvoering van de bovenvermelde werken effectief geheel of
hoofdzakelijk wordt gebruikt als privéwoning.

5.

dat het bedoelde gebouw in gebruik werd genomen sedert ten minste 10 jaar(1) voor het eerste
tijdstip van de verschuldigdheid van de btw op de werken die uitgevoerd werden

6.

Ondergetekende verklaart te weten dat een foutieve verklaring aanleiding kan geven tot
supplementaire BTW, boeten en intresten, waarvoor de ondertekende verantwoordelijke is,
ingevolge het Koninklijk Besluit nr 20 van 20 juli 1970.
Deze bedragen zullen hem integraal ten laste worden gelegd, indien ze verschuldigd blijken te zijn
volgens de BTW - administratie ingevolge de wetgeving.

Gedaan op ...................... .(datum) te ........................ (plaats). Voor Factuur nr………………………………………..
.....................................
Handtekening
GELIEVE ONS DIT EXEMPLAAR INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUG TE BEZORGEN

(1) Voor de levering met plaatsing van verwarmingsketels in appartementsgebouwen of liftinstallaties is een
ingebruikname van ten minste 15 jaar vereist om de materialen te kunnen factureren tegen 6%
(*) Gelieve een keuze te maken tussen de aangeduide mogelijkheden.
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