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Btw op een trimbeurt:
waarom geen 6%?
Steeds vaker krijgt Dibevo vragen binnen hoe het toch kan dat het knippen van een
dier belast moet worden met 21% btw en het knippen van een mens met 6% btw.
De dienst die je levert is toch precies dezelfde, dus waarom moet er dan toch het
algemene tarief worden berekend? Wij zijn er nog eens ingedoken en vertellen je
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