
ATTEST 6 %

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 betreffende de
tarieven,
zoals gewijzigd door het KB van 18 juli 1986 en door het KB van 20 oktober 1995.

Ondergetekende ................................................................................................

Woonachtig te …................................................................................................

VERKLAART
1. dat de werken in onroerende staat tot doel hebben de omvorming, renovatie,
rehabilitatie,
verbetering, herstelling en onderhoud, met uitsluiting van 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 meer dan tien jaar te
rekenen vanaf
het tijdstip van de verschuldigheid van de BTW.

Gedaan op ...............….....  (datum) te ….......................(plaats)..........................................

................................................ (*) Keuze maken tussen de drie aangeduide mogelijkheden.

Handtekening

Beste klant, 
Gelieve attest correct in te vullen zodat ook u van het verlaagd BTW tarief van 6% kunt genieten.
Punt 1: omcirkel de juiste situatie van uw woning. Meestal zal dat gewoon een privewoning zijn.
Punt 2: omcirkel aub of u eigenaar of huurder bent
Punt 3: het adres van de woning
Punt 4 en 5: daar moet u niets invullen, enkel nakijken of u aan deze voorwaarden voldoet.

Gelieve nog de datum en plaats van ondertekening in te vullen, het formulier
te ondertekenen en aan de plaatsers terug te geven of ons terug te bezorgen per email (batix@telenet.be) of per post
naar: Batix Construct bvba Industriezone 38  9770 Kruishoutem

Zonder dit attest kan de overheid het verlaagd BTW tarief van 6% nietig
verklaren en alsnog het normale tarief van 21% BTW opleggen.


