BTW- Tarieven

Tarief van 0%:
•

Dag- en weekbladen die tenminste 48 keer per jaar verschijnen
(niet het krantennieuws via internet), recuperatiestoffen en producten.

Tarief van 6%:
Voor de volgende goederen mag u het verlaagde tarief van 6%
toepassen:
•
•
•
•
•
•

voedingsmiddelen
water
agrarische goederen
geneesmiddelen en hulpmiddelen
kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
boeken en periodieken
Boeken vallen onder het 6%-tarief. Drukwerk valt onder het 6%-tarief als dat voor iedereen
herkenbaar is als boek. Die herkenbaarheid moet zichtbaar zijn in:
o
o

de omvang en inhoud
de manier waarop de bladen tot een geheel zijn verbonden

Tot boeken worden bijvoorbeeld gerekend:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

blinde atlassen
boekbollen
Dit zijn boeken waarvan de bladzijden een 3D-bol vormen. De bol staat op een
standaard en kan draaien.
borduur- en handwerkpatronen van minimaal 8 genummerde pagina’s
catalogi voor bibliotheken en boekhandelaren
collegedictaten
dienstregelingen voor treinen en lijnbussen van minimaal 8 pagina's
digitale fotoboeken
fotoboeken met foto's die door een professionele fotograaf zijn ingeplakt
fotoboeken met een fotoreportage, bijvoorbeeld van een bruiloft
jaarverslagen van bedrijven
voor kinderen bestemde producten die eruit zien als een boek
Het maakt niet uit van welk materiaal ze zijn gemaakt of dat ze speelse elementen
bevatten.
kleurboeken
losbladige boeken en losse banden voor boeken, die samen met de inhoud worden
verkocht

losbladige uitgaven die zonder band worden geleverd en die door de gebruiker zelf
worden opgeborgen in een band

Het financieel plan• © microStart, juli 2016
• 02/888.61.00 • www.microstart.be •

BTW- Tarieven
o
o
o
o
o

Het moet dan gaan om uitgaven die herkenbaar zijn als een boek
als ze een band zouden hebben.
losse muziekuitgaven
reisgidsen, hotelgidsen, campinggidsen en studiegidsen
stripboeken
supplementen op boeken
voorbedrukte postzegelalbums

niet beschouwd als boeken (en dus 21%):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

bestekken voor woningbouw en dergelijke
blocnotes
dagscheurkalenders
huishoudelijke reglementen en statuten van verenigingen of stichtingen
kantoor-, zak-, of schoolagenda's
lege fotoalbums
losse banden voor boeken en stofomslagen voor boeken
muntalbums met opbergvellen waarin kaarten kunnen zitten met afbeeldingen van
munten
muziekschrijfboeken
notitieboekjes
ongevouwen drukwerk (planovellen) waarvan een boek gemaakt kan worden
plakboeken
poëziealbums
postcard books
schetsboeken
schoolboekenlijsten

gas en minerale olie voor de tuinbouw
levende dieren, vlees en slachtafval, vis, schaal-, schelp- en
weekdieren (uitgezonderd kaviaar, langoustine, krabben, zee- en
rivierkreeften, oesters en de daarmee bereide voeding);
melk en zuivelproducten, eieren, honing;
groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden, fruit,
schillen van citrusvruchten en van meloenen;
plantaardige producten;
producten van de meelindustrie, mout, zetmeel;
vetten en oliën;
andere voedingsmiddelen (onder meer basisproducten voor
dranken) (uitgezonderd bieren met een effectief
alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken
met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.);
voedsel voor dieren, meststoffen, dierlijke producten;
gewoon natuurlijk water (via distributie, geleverd door middel van
leidingen);
farmaceutische producten;
tijdschriften en boeken;
originele kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten;
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auto’s voor personenvervoer voor invaliden,
onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor
deze voertuigen;
doodskisten;
orthopedische toestellen en invalidenwagens;
landbouwdiensten;
vervoer (personen);
inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak;
auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen;
hotels en campings;
werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen die
ouder dan 5 jaar zijn (onder voorwaarden);
bloem- en sierteelt;
herstelling van fietsen;
herstelling van schoeisel en lederwaren;
herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarief van 12%:
•

•
•
•
•

restaurant- en cateringdiensten (met uitzondering van het
verschaffen van dranken en de eenvoudige levering van
bereide maaltijden en dranken);
steenkool;
banden voor landbouwmachines en tractoren;
fytofarmaceutische producten; levering van sociale woningen;
margarine.

Tarief van 21%
•

Alle andere goederen en diensten.

Meer informatie over voeding
Voedingsmiddelen zijn eet- en drinkwaren voor menselijke
consumptie. Hieronder vallen zowel verse, bereide als verduurzaamde
producten. Voedingsmiddelen die voldoen aan de eisen van de
Warenwetgeving vallen onder het 6%-tarief.

Het financieel plan• © microStart, juli 2016
• 02/888.61.00 • www.microstart.be •

BTW- Tarieven

Voedingsmiddelen die niet voldoen aan de eisen van de
Warenwetgeving vallen onder het 21%-tarief. aat

Koken onder begeleiding
Laat u als restauranthouder groepen onder professionele begeleiding
koken? En worden de maaltijden door de deelnemers gezamenlijk
gegeten? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief.
Bent u een gediplomeerd bakker en organiseert u kinderfeestjes,
waarbij koekjes en broodjes worden gebakken die de kinderen
meenemen? En verstrekt u tijdens het feestje lekkernijen, en laat u
misschien een film zien over het broodbakken? Dan geldt voor dit
geheel het 6%-tarief.

Kookcursussen
Geeft u kookcursussen en is hierbij de kennisoverdracht belangrijker
dan het nuttigen van het eten? Dan valt die cursus onder het 21%tarief.
Voedingspreparaten en voedingssupplementen vallen onder het 6%tarief. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•

vitaminen en mineralen
vermageringsproducten
vezeltabletten
kruidenpreparaten
door homeopaten verstrekte preparaten die niet als
geneesmiddel zijn erkend
Preparaten die door homeopaten zelf worden gemaakt,
voldoen meestal niet aan de voorwaarden van
de Warenwetgeving. Deze vallen dan onder het 21%-tarief.
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DRANKEN
Niet-alcoholhoudende dranken vallen onder het 6%-tarief.
Alcoholhoudende dranken
Bier (en biermengsels) met meer dan 0,5% alcohol en andere dranken
met meer dan 1,2% alcohol vallen onder het 21%-tarief. Hieronder
vallen ook samengestelde alcoholhoudende dranken zoals
mixdranken, advocaat, boerenjongens en boerenmeisjes, en
kruidenwijn en op likeuren lijkende kruidenextracten.
Onder het 6%-tarief vallen:
•
•
•

bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol of minder en andere
dranken met 1,2% alcohol of minder
eetwaren die alcohol bevatten, zoals bonbons
bepaalde alcoholhoudende essences die bestemd zijn voor de
bereiding van eten en drinken

Verkopen van dranken in de horeca
Voor het verkopen van alcoholhoudende dranken in de horeca
gelden dezelfde tarieven als hierboven. Dit geldt ook als u een all-in
prijs rekent voor eten en drinken.
Mixdranken in de horeca
Mixdranken zijn dranken waarbij alcoholhoudende dranken met
alcoholvrije dranken gemengd worden. Biedt u de verschillende
dranken ook in ongemixte vorm aan en is de verkoopprijs van de
mixdrank gelijk aan de som van de prijzen die u voor de afzonderlijke
dranken in rekening brengt? Dan mag u ze afrekenen alsof u de
samengestelde dranken afzonderlijk verstrekt. U brengt dus 21% btw in
rekening voor de alcoholhoudende drank in de mixdrank en 6% btw
voor de alcoholvrije drank. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan
geldt het 21%-tarief voor de gehele mixdrank, tenzij de mixdrank 1,2%
of minder alcohol bevat.
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