Attest voor vermindering van het btw-tarief
Dit document terugsturen per e-mail, per fax of naar het hieronder vermelde adres.

CONTACT
Sibelga • Klantendienst
sibelga.be/contact
Tel. 02 549 41 00 • Fax 02 549 46 61
PB 1340 • 1000 Brussel Brouckère

Dossier
GEDEELTE IN TE VULLEN DOOR SIBELGA
EAN-CODE

5 4

1

4 4 8 9

Adresreferentie

GEDEELTE IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER
IK, ONDERGETEKENDE
m Dhr. m Mevr. Naam

Voornaam

Wonend te
Straat
Postcode

Nr.
Gemeente

Bus

Tel.

VERKLAAR
• te handelen als:
m eigenaar

m huurder

m vruchtgebruiker

m zaakvoerder

• dat Sibelga werken zal uitvoeren aan het gebouw gelegen te:
Straat
Postcode

Nr.

Bus

Gemeente

• dat dit gebouw:
m uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als privéwoning
○ m speciaal is aangepast als privéwoning voor een persoon met een handicap
m een wooncomplex is, bestemd voor de privéhuisvesting van personen met een handicap
• dat dit gebouw al tenminste 10 jaar bewoond is
• dat de werken mij zullen worden geleverd en gefactureerd door Sibelga
• Sibelga te ontslaan van iedere aansprakelijkheid omtrent het toe te passen tarief van de btw-wetgeving en alle gevolgen
van een verkeerde toepasing van dit attest onherroepelijk voor mijn rekening te nemen.

Referentie: KB 20 van 20 juli 1970, Tabel A, rubrieken XXXI tot XXXIII
Opgemaakt te

Datum

/

/ 20
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Handtekening, voorafgegaan door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’:
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SAMENVATTING VAN DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR HET BEPERKTE BTW-TARIEF VAN 6%
(KB 20 VAN 20 JULI 1970)
• Na uitvoering van de werken, moet het
woongebouw waarin de werken plaatsvonden:
-		of uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt
als privéwoning
-		of als privéwoning worden gebruikt door een
persoon met een handicap,
-		of gebruikt worden voor de huisvesting van
personen met een handicap.
• Het gebouw moet op het ogenblik van de
werken tenminste 10 jaar bewoond zijn.
• Sibelga moet bijgaand attest ontvangen van de
klant.

HET VERMINDERD TARIEF VAN 6% GELDT NIET
(ONDER MEER) IN VOLGENDE GEVALLEN:
• Dienstverrichtingen (kosten voor verplaatsing,
studies, openen/sluiten van de meter(s)…) ;
• Defintieve afschaffing van een aansluiting in het
kader van een afbraak zonder nieuwe aanleg;
• Btw-plichtige klant: u valt dan onder het stelsel
van de ‘contractant’;
• Werken bestempeld als renovatieproject door
een promotor (Beslissing BTW nr. ET 120.125 van
13 mei 2014).
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HET BEPERKTE BTW-TARIEF VAN 6% GELDT
VOOR WERKEN UITGEVOERD DOOR SIBELGA
ALS AAN VOLGENDE VOORWAARDEN IS
VOLDAAN:
• De werken betreffen het plaatsen, wegnemen
of verplaatsen van aansluitingen (leidingen en/of
meters);
• De werken moeten worden geleverd en
gefactureerd aan een eindverbruiker (eigenaar,
huurder, vruchtgebruiker, maar ook zaakvoerder
van homes, internaten, woningen en instellingen
voor personen met een handicap…);
• Die eindverbruiker is niet altijd btw-plichtig;
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