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Tarieven BTW 

Tarief Goederen Diensten 

0 %  Levering van dagbladen en 

periodieke publicaties met een 

algemene en informatieve strekking 

– Minimum 48 publicaties per jaar 

Nihil 

6 %  Levende dieren 

 Vlees - en slachtafval, vis -, schaal -

, schelp -, en weekdieren 

 Melk en zuivelproducten, eieren en 

honing 

 Groenten, planten, wortelen en 

knollen voor voedingsdoeleinden 

 Fruit, schillen van citrusvruchten en 

van meloenen 

 Plantaardige producten 

 Producten van de meelindustrie, 

mout en zetmeel 

 Vetten en oliën 

 Andere voedingsmiddelen 

 Voedsel voor dieren, meststoffen, 

dierlijke producten 

 Waterdistributie 

 Geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen 

 Couranten, tijdschriften en boeken 

 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor 

verzamelingen, antiquiteiten 

 Automobielen voor personenvervoer 

voor invaliden. Onderdelen, 

uitrusting en toebehoren voor deze 

voertuigen 

 Doodkisten, orthopedische 

toestellen, looprekken, 

wegwerpluiers, … 

 Leveringen van goederen door 

instellingen met sociaal oogmerk 

 Landbouwdiensten 

 Vervoer  

 Onderhoud en herstelling 

 Voorstellingen 

 Auteursrechten 

 Hotels en campings (verschaffen van 

gemeubeld logies met of zonder ontbijt 

(middag- en avondmalen worden belast 

aan 12% vanaf 01/01/2010, dranken 

aan 21%) 

 Werk in onroerende staat m.b.t. privé-

woningen  

 Privé-woningen voor gehandicapten 

 Instellingen voor gehandicapten 

 Verhuur van bepaalde goederen 

onderworpen aan het tarief van 6 % 

 Diensten van begrafenisondernemers 

(mits uitzonderingen) 

 Diensten verricht door instellingen met 

sociaal oogmerk 

 Sociale huisvesting 

 Afbraak en heropbouw van gebouwen 

in stadsgebieden 

 Tijdelijke regeling voor 

arbeidsintensieve diensten: 

 - renovatie woningen 

 - herstelling schoeisel 

 - herstelling en vermaken kleding en 

  huishoudlinnen 

 - herstelling lederwaren 

 - herstelling fietsen 

 - tijdelijke maatregel inzake   

  nieuwbouw 2009-2010 

 

12 % 

 

 Fytofarmaceutische producten 

 Margarine 

 Banden en binnenbanden voor 

wielen van landbouwmachines 

 Brandstoffen 

 Betaaltelevisie 

 Sociale huisvesting 

 

 Restaurant- en cateringdiensten (uitz. 

dranken) 

 Betaaltelevisie 

 Sociale huisvesting (hierin de werken in 

onroerende staat en de onroerende 

leasing) 

 

21 %  Elders niet genoemde goederen  Elders niet genoemde diensten 

 


