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Newsflash
Deloitte Fiduciaire Tax & Legal
Werken aan privéwoningen jonger dan
10 jaar: stijging btw-tarief
Onroerende werken aan privéwoningen ouder dan 5 jaar kunnen momenteel onder bepaalde
voorwaarden aan het btw-tarief van 6% gebeuren.
De regering wil het tarief van 6% vanaf 1 januari 2016 voorbehouden voor woningen die minstens
10 jaar oud zijn.
M.a.w. bij woningen jonger dan 10 jaar geldt vanaf volgend jaar steeds dat de werken aan 21%
btw moeten gebeuren. Deze tariefstijging maakt de renovatie van een woning ouder dan
5 jaar maar jonger dan 10 jaar meteen ongeveer 15% duurder.
Wellicht hebben klanten u reeds gevraagd om hun opdracht voor te nemen – of zullen ze dit de
komende maanden nog doen - om op die manier alsnog van het verlaagd tarief te kunnen
genieten in 2015. Dit is uiteraard perfect mogelijk en, voor zover de werken zijn voltooid én
gefactureerd in 2015, kan er nooit discussie zijn omtrent het btw-tarief.

Mogelijks krijgt u ook de vraag om eind 2015 nog voorschotfacturen aan 6% uit te reiken voor
werken die pas zullen uitgevoerd worden in de loop van 2016.
Houd er rekening mee dat u met dergelijke facturaties in de kijker kan lopen van de btwadministratie, zeker als de betaling van voorschotten in feite niet gebruikelijk is bij u
(in vergelijking met andere jaren, gelijkaardige projecten, enz…).
De btw-administratie zou kunnen stellen dat u enkel een voorschotfactuur hebt uitgereikt om uw
klant alsnog van het verlaagd btw-tarief te laten genieten. Volgens de administratie is er dan
sprake van “misbruik” en kan ze alsnog de btw aan 21% invorderen (verhoogd met boete en
intresten).
Dit risico op navordering wordt groter:
 Naarmate de werken later in 2016 worden uitgevoerd;
 Uw klant vóór eind 2015 nog geen definitieve opdracht had getekend of nog geen
materiaalkeuze had gedaan.
Momenteel heeft de btw-administratie nog geen standpunt ingenomen inzake wat voor haar
toelaatbare voorschotfacturaties zullen zijn.
Wij houden dit verder in de gaten en zullen u ook op de hoogte brengen van verdere evoluties in
deze materie.
Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet ons btw-team te contacteren.
Met vriendelijke groet
Laure Vanhulle (lvanhulle@deloitte.com)
Wouter Quaghebeur (wquaghebeur@deloitte.com)

TIP

De woning moet niet exact 10 jaar oud zijn om het 6%-tarief te kunnen
genieten. Het is voldoende dat ze 10 jaar wordt in de loop van 2016 om
vanaf 1 januari 2016 werken aan 6% te kunnen uitvoeren.
De btw-administratie aanvaardt dit reeds lange tijd. Er wordt verwacht
dat dit niet zal veranderen.
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