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Gezien de onduidelijkheid omtrent de btw-tarieven die van toepassing zijn bij
tuinaanleg en land- en bosbouw, geven wij een overzicht van de regels. Eerst en
vooral geldt er een onderscheid naargelang die prestaties al dan niet in het kader
van een landbouwdienst worden verricht.

Handelingen andere dan landbouwdiensten (bvb. in tuin of park)
Het vellen van bomen buiten het kader
van een landbouZdienst is een dienstprestatie die onderZorpen is aan het 21%
btZ-tarief. 'e administratie heeft echter
voor het vellen van bomen steeds de toepassing aanvaard van artikel  i  van
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zijn en niet rechtstreeks bijdragen tot het
voortbrengen van landbouZproducten.

AV

Handelingen verricht in het kader van
een landbouwdienst
,Q SrLQcLSe ]LMQ dLeQVWeQ dLe JeNZDOLʖceerd ]LMQ DOV ODQdbRXZdLeQVWeQ RQderZRrSeQ DDQ KeW bWZ-WDrLeI YDQ  
Enkel de diensten die volgens hun aard
behoren tot de normale bedrijvigheid van
land- oI bosbouZers en die rechtstreeks
bijdragen tot het voortbrengen van landbouZSroducten Zorden beschouZd als
landbouZdiensten
Elke aanplanting van een boomgaard of
van een bos in de eigenlijke betekenis
van het Zoord het mag dus niet gaan om
een tuin of park maakt in principe deel
uit van een landbouZ- of bosbouZonderneming ]elfs Zanneer die toebehoort
aan een particulier.
+et snoeien van bomen struiken en
planten het vellen van bomen ]oZel als
het rooien van stronken Zorden in principe ook als landbouZdienst beschouZd.
Hetzelfde geldt voor het verzagen van
stammen tot brandhout en het Zegslepen van de gevelde bomen van de plaats
Zaar ze Zorden geveld tot aan de rand
van de Zeg.
Het verzagen van bomen tot planken
nken
latten kepers piketten palen enzovoort
nzovoortt
is daarentegen onderZorpen
n aan
n het
21%-tarief aangezien de verkregen
goe-erkregen
en goe
g
deren geen landbouZproducten
producten
cten meer
mee

Wanneer daarentegen de gevelde boom
ter plaatse Zordt vernietigd of Zanneer
het contract zoZel het vellen als vierkant
behakken of verzagen tot planken latten
kepers of piketten tot voorZerp heeft is
het geheel van die handelingen onderZorpen aan het normale btZ-tarief van
21 % aangezien de goederen die tot stand
zijn gekomen door die handelingen ook
onderZorpen zijn aan dat tarief.
Het snoeien rooien van de stronken en
Zegslepen van het hout in een tuin moet
belast Zorden aan 21% btZ Zanneer
ze verricht Zorden los van het contract
betreffende het vellen of Zanneer ze
Zorden aangerekend door een andere
persoon dan degene die de boom heeft
geveld.
Het onderhoud van bomen en tuinen is
normaal gesproken onderZorpen aan
het 21%-tarief. Wanneer in uitvoering
van een globaal contract dat het geregeld
onderhoud van een tuin tot voorZerp
heeft de dienstverrichter bij gelegenheid
en zonder prijssupplement een boom
velt gevallen of beschadigd ingevolge
stormZeer bijvoorbeeld moet het tarief
van 21 % eenvormig Zorden toegepast
ten aanzien van de globale gevraagde
prijs. 5ekent hij een supplement aan
dan kan voor dit supplement 6% Zorden
toegepast.
Wanneer handelingen aan verschillende
tarieven zijn onderZorpen in rekening
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Uitvoeren van een werk in onroerende
staat - btw verleggen naar de afnemer
9ooraleer men de vraag stelt naar het
toepasselijke btZ-tarief moet men nagaan of de dienstverrichter Zel effectief
btZ op de factuur moet vermelden. Wanneer de dienstprestatie Zordt gekZaliʖ-

Het vellen van bomen buiten het kaderr van
n een landbouw
landbouwdiens
landbouwdienst is een dienstprestatie die
onderworpen is aan het 21% btw-tarief
arief
rief
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Het hakselen van takken en bomen
Wanneer takken Zorden gehakseld in het
kader van de uitvoering van een contract
dat het snoeien of vellen van een boom
tot voorZerp heeft moet het hakselen
beschouZd Zorden als bijkomstig ten
opzichte van de hoofdhandeling inzake
het snoeien of vellen. Het hakselen van
de takken is bijgevolg onderZorpen aan
het btZ-tarief dat van toepassing is op de
hoofdhandeling.
Gaat het enkel om het hakselen van takken en bomen dan kan eveneens ook het
6% btZ-tarief Zorden toegepast. Snoeisel dat Zordt gehakseld en boomschors
die Zordt gekalibreerd of verkleind tot
stukjes van ongeveer dezelfde grootte
blijven houtafval en kunnen dan ook het
verlaagd btZ-tarief van 6% toepassen.
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Zorden gebracht op hetzelfde document
is de dienstverrichter gehouden zijn factuur te splitsen per btZ-tarief. ,ndien
die splitsing niet gebeurt is de hefʖng
slechts regelmatig indien de enige prijs
Zordt belast tegen het tarief dat van toepassing is ten aanzien van de dienst die
onderZorpen is aan het hoogste tarief.

gefactureerd Zorden aan een btZ-plichgef
g
ttige die periodieke btZ-aangiften indient
volstaat het om ɍbtZ-verlegdɎ op de factuur te vermelden. 'e vraag naar het
juiste btZ-tarief stelt zich dan in hoofde
van de ontvanger en niet in hoofde van de
dienstverrichter. O
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'e bouZsector is niet te spreken over de
maatregel. ɍAannemers die Zoningen
renoveren Zerden al geraakt door de
beslissing van de regering om het verlaagde btZ-tarief van 6% enkel toe te
staan voor Zoningen ouder dan 10 jaar
in plaats van 5 jaar vandaag . 2ver een
verdere inperking van de verlaagde btZ
staat niets in het regeerakkoord.
ɍ'e concurrentiekracht van de bouZTUINAANNEMER | 10 | december 2015
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'e %ouZunie en de &onfederatie
ie %ouZ
B
zeggen dat de regering verdere
beZerrdere beZer
kingen plant van het verlaagde
aag btZ-tarief van 6% in de
bouZ. 'e bouZsector
e bouZ
b
sector
zegt een ontZerp
besluit
erp van koninklijk
ninklijk b
daarover te hebben
kunnen inkijken.
ebben kunne
2nder andere muurtjes afdaken
teraf
rassen opritten vrijstaande
garages
vrijstaa
en carports zouden niet meer aan 6%
kunnen net als de omvorming van fabrieksgebouZen en kantoren naar appartementen.

sector staat zZaar onder druk door de
oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven. 'e sector heeft dus nood
aan positieve maatregelen Zaaronder
een aanzienlijke en onmiddellijke verlaging van de loonkost. 'e bouZsector
heeft de regering al op de hoogte ge-

bracht van deze eis en van de negatieve gevolgen voor de bouZsector als er
geen gevolg aan Zordt gegevenɎ aldus
%ouZunie en de &onfederatie %ouZ. O
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