
Het is van belang om precies te weten welke werken u allemaal tegen het 6%-btw-tarief mag factureren. Ook bij
tuinwerken kunt u de prijs van uw werken optimaliseren, onder meer voor het vellen van bomen. Hoe zit dat
precies?

Het juiste btw-tarief
Btw-matig een probleem? Bij een btw-controle riskeert u niet meteen in de problemen te komen als u te veel btw aangerekend heeft
aan uw klant. Uw controleur zal dus niet moeilijk doen als u bv. 21% btw doorstortte, terwijl dat eigenlijk maar 6% had moeten zijn.
Het probleem is echter dat het zover wellicht niet komt…

Uw offerte valt te duur uit. Weten wanneer u bepaalde werken precies aan het 6%-btw-tarief mag afrekenen, kan inderdaad het
verschil maken tussen opdrachten binnenhalen of ze verliezen aan concurrenten. Dat ondervond een collega, actief in het onderhoud
van tuinen.

Hoe zit dat bij tuinwerken?
Meestal 21% btw. Grondwerken in de tuin, het plaatsen van een tuinafsluiting, tuinhuis of pergola, de aanleg van een vijver of
zwembad, enz. het zijn allemaal werken waarvoor het ‘normale’ tarief geldt. Werken in de tuin zijn immers expliciet uitgesloten van
het gunsttarief.

Dak- en geveltuinen, toch 6% btw? Voor dat soort ‘tuin’werken is de Btw inderdaad tolerant. Daar gaat het immers niet echt om
werken in de tuin, maar aan het huis zelf. In de mate waarin het huis minstens vijf jaar oud is, mag u de aanleg van dergelijke dak- en
geveltuinen dus tegen 6% btw afrekenen.

Vellen van bomen? Ook daarvoor geldt in principe het 21%-btw-tarief, van toepassing op tuinwerkzaamheden. De Btw heeft ook
daarvoor echter de deur opengezet voor de toepassing van het 6%-btw-tarief.

Maak er brandhout van. Vraagt een klant u om een offerte te maken voor het vellen van een boom en er brandhout van te maken,
meld dan gerust dat u in dat geval slechts 6% btw aanrekent. Brandhout wordt immers beschouwd als onbewerkt hout en daarvoor
geldt het gunsttarief (art. 38, §4 Btw-Wetboek en parl. vr. nr. 510, 17.11.2000) .

Let op 1! Maakt u echter een offerte op voor het vellen en verhakselen van bomen en/of struiken, dan moet u het 21%-btw-tarief
hanteren.

Let op 2! Dat 21%-btw-tarief geldt ook als u de boomstam vierkant behakt of verzaagt tot planken, latten, kepers e.d.

Wat bij contract tuinonderhoud? Als u in het kader van de geplande onderhoudswerkzaamheden bij gelegenheid eens een boom
velt, zonder prijssupplement, dan blijft het 21%-btw-tarief gelden voor de volledige onderhoudsfactuur.

Tip. Uw klant is dus beter af als het vellen van bomen niet in de prijs van het onderhoud inbegrepen is, maar u dat apart aanrekent. Als
u er dan immers brandhout van maakt, kunt u op het prijssupplement het 6%-btw-tarief toepassen.

Soms gewoon ‘btw verlegd’ vermelden. Vraagt een klant u om werken uit te voeren in de tuin van zijn kantoorgebouw, van zijn
horecazaak e.d., dan hoeft ú zich niet af te vragen welk tarief van toepassing is. U factureert dan immers volgens de
medecontractantregeling en moet dus ‘btw verlegd’ op uw facturen vermelden.

Tip. Dat geldt ook als de privéwoning van uw klant in zijn vennootschap zit en u dus in opdracht van zijn vennootschap de tuin
onderhoudt, een zwembad aanlegt, bomen velt, enz.

In principe geldt voor alle tuinwerkzaamheden het 21%-btw-tarief. Vraagt een klant u echter om een boom te
vellen en er brandhout van te maken, vermeld dat dan zo op uw offerte en factuur. Op uw offerte kunt u dan ook
aankondigen dat u die werken tegen het 6%-btw-tarief zal afrekenen.
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6%-BTW-TARIEF - TUINWERKZAAMHEDEN

Optimaliseer uw prijs voor het vellen van bomen
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