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Belangrijke aandachtspunten
Werken aan privéwoningen jonger dan
10 jaar


De overgangsmaatregel geldt niet voor woningen die na 2010 in gebruik zijn genomen



Zij is van belang voor
- De werken die starten na 31/12/2015
- De werken die uiterlijk op 31/12/2015 nog niet voltooid zijn en die voor die datum nog niet
volledig gefactureerd of betaald zijn



Enkel de werken die in de aanvraag, de melding of de overeenkomst zijn opgenomen kunnen
genieten van de overgangsmaatregel.



Wanneer de werken in een bouwaanvraag of in een meldingsformulier te algemeen
omschreven worden (renovatie woning, uitbreiding woning) dan is het nodig deze verder te
verduidelijken in een overeenkomst met vaste datum.



De andere voorwaarden voor het verlaagd tarief (attest, overwegend privé, …) moeten
eveneens zijn vervuld.



Als aannemer draagt u de bewijslast omtrent de toepassing van het verlaagd tarief
- Vraag uw opdrachtgever te attesteren wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd
genomen

- Vraag uw opdrachtgever om een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of van
de melding en van het door de gemeente uitgereikte ontvangstbewijs (indien van
toepassing)


Te vermelden gegevens zijn
-

De coördinaten van de partijen
Adres woning
Concrete beschrijving werken
Overeengekomen prijs



Een algemene overeenkomst voor de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is niet
toegestaan.



Een offerte is bovendien onvoldoende.



Neerlegging van de overeenkomst bij de btw-administratie dient uitsluitend om de
overeenkomst een vaste datum te geven. Hiermee spreekt de btw-administratie zich niet uit
over het feit of het tarief van 6% correct werd toegepast.



Hou ten slotte rekening met de sluiting van de btw-controlekantoren tijdens de kerstperiode
(vanaf 25/12/2015).
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