(Stempel van de dienst)

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

Algemene Administratie van de FISCALITEIT
Sector btw
AANVRAAG TOT TOEPASSING (1) VAN DE GUNSTREGELING VOORZIEN TEN VOORDELE VAN BEPAALDE
CATEGORIEEN VAN INVALIDEN OF GEHANDICAPTEN VOOR DE AANKOOP, DE INTRACOMMUNAUTAIRE
VERWERVING OF DE INVOER IN BELGIE VAN EEN AUTOMOBIEL (NIEUW OF TWEEDEHANDS) WELKE DOOR
HEN UITSLUITEND ALS PERSOONLIJK VERVOERMIDDEL ZAL WORDEN GEBRUIKT (2)
I. VERKLARING VAN DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER (3)
Ik ondergetekende, naam ...................................................... voorna(a)m(en) ............................................ geboortedatum .......................
wonende te (4) ...............................................................................................................................................................................................
(tel. ......./.............................), handelend in eigen naam / in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger indien de invalide of
gehandicapte minderjarig is of geplaatst onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is (3) van (5) ...............................................
........................................................................................................................................................................................................................
houder (houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (6) .........................................................................................................
......................................................................................................................................................... , op ......................................................,
verklaar, op datum van ................................................ , een nieuwe / tweedehandse (3) personenwagen / auto voor dubbel gebruik /
minibus / lichte vrachtauto / traag voertuig (3) te hebben besteld, van het merk ......................................................., model
.............................................., jaartal ...................., cilinderinhoud ............................., bij (7) .......................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Ik vraag de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor de levering / de intracommunautaire verwerving / de invoer (3) in België van het
hiervoor vermeld voertuig.
Ik verbind mij ertoe dit voertuig uitsluitend als mijn persoonlijk vervoermiddel / als persoonlijk vervoermiddel van de invalide of
gehandicapte waarvan ik de wettelijke vertegenwoordiger ben (3) (8) te gebruiken, dit voertuig op mijn naam / op naam van de persoon
die ik vertegenwoordig (3) in te schrijven, voor dit gebruik de vrijstelling van de verkeersbelasting in te roepen (9) te voldoen aan de
voorwaarden van die vrijstelling (9) en slechts over één enkel voertuig tegelijk onder de gunstregeling inzake btw te beschikken.
Ik ben geen btw-belastingplichtige / ik ben een btw-belastingplichtige geïdentificeerd onder het nummer ............................................ (3).
Ik verbind mij er eveneens toe het bedoeld voertuig:
- nooit te gebruiken voor goederenvervoer, mijn bagage en andere persoonlijke goederen uitgezonderd, en
- nooit te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer.
Ik verbind mij er ook toe om de administratie onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van bestemming van het voertuig, of van
de wederverkoop ervan. Indien deze wijziging of wederverkoop zich zou voordoen binnen de drie jaar volgend op de levering / de
intracommunautaire verwerving / de invoer (3) van het voertuig in België is er overeenkomstig artikel 10, § 2, van het KB nr. 4 en
rubriek XXII, afdeling I, § 5, van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 herziening van de gunstregeling,
Gedaan te …………………………......………………, op ……………………....…..
(Handtekening)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

De huidige aanvraag moet door de verkoper bij het dubbel van de factuur gevoegd worden of door de douane bij het dubbel van het
invoerdocument of bij het luik C van de bijzondere btw-aangifte inzake intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen. Een
kopie van het document moet uitgereikt worden aan de belanghebbende en een ander exemplaar moet bewaard worden door het
bevoegde btw-controlekantoor.
Wettelijke bepalingen: btw-Wetboek, art. 77, § 2; KB nr. 4, art. 10; KB nr. 20, bijlage, tabel A, rubriek XXII, afdeling I.
De overbodige vermelding doorhalen.
Volledig adres: postnummer, gemeente, straat en nummer.
Naam, voorna(a)m(en) en volledig adres van de invalide of gehandicapte.
Benaming en volledig adres van de overheid die het getuigschrift heeft uitgereikt.
Benaming en volledig adres van de verkoper of de overdrager.
Op te merken: indien de invalide of gehandicapte minderjarig is of geplaatst onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is het
gebruik van het voertuig zonder de aanwezigheid van die persoon toegelaten voor zover het betrokken voertuig gebruikt wordt door zijn
wettelijke vertegenwoordiger en dat het gezin niet over een ander voertuig beschikt.
Er dient geen rekening te worden gehouden met deze vermelding met betrekking tot de vrijstelling van de verkeersbelasting:
- indien de oorlogsinvalide een invaliditeitspensioen geniet van ten minste 50 % maar minder dan 60 %;
- indien de aankoop betrekking heeft op een "traag voertuig" waarvoor de inschrijving in het repertorium van de D.I.V. niet vereist is.
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II. AKKOORD VAN DE ADMINISTRATIE
Gelet op het invaliditeitsgetuigschrift bedoeld in vak I, met geldigheidsperiode van …../...../…. tot ..../..../… of voor een onbepaalde
periode vanaf .…/…/…., (1) ............................. .....
waaruit blijkt dat de belanghebbende, hetzij: (1), (2)
- in de hoedanigheid van militaire en burgerlijke oorlogsinvalide een invaliditeitspensioen van ten minste ............... % geniet
- getroffen is door .........................................................................................................................................................................................
en gelet op de verbintenis opgenomen in vak I aangegaan door ondergetekende of zijn wettelijke vertegenwoordiger,
verleen ik mijn toestemming voor de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor de levering/de intracommunautaire verwerving/de
invoer (1) in België van het in vak I beschreven voertuig bedoeld in de bestelbon nr. ................................ op datum van
.................................... uitgereikt door ..........................................................................................................................................................
De toelating is opgenomen onder het nummer ........................................ van de inventaris 718, op datum van ........................................
Gedaan te .........................................................., op .........................................
De bevoegde ambtenaar
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(Hoedanigheid en handtekening)

III. AANVRAAG TOT TERUGGAAF VAN DE BTW VOLDAAN BIJ DE LEVERING / DE INTRACOMMUNAUTAIRE
VERWERVING / DE INVOER (1) IN BELGIE VAN HET VOERTUIG
Ik ondergetekende, nader geïdentificeerd in vak I, vraag de teruggaaf van een bedrag van ........................................ € (4), zijnde de btw
voldaan bij de levering / de intracommunautaire verwerving / de invoer (1) in België van het voertuig vermeld in vak I, ingeschreven
onder nr. ............................... op naam van (5) ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Het voertuig werd geleverd/intracommunautair verworven/ ingevoerd (1) op …./…./….
Ik leg ter staving van mijn aanvraag (1) hetzij:
- de aankoopfactuur van .................................., nr. .........................., uitgereikt door (5) ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
- het invoerdocument / de bijzondere btw-aangifte (1) gevalideerd door het douanekantoor van (6) ......................................................
................................................................................ op datum van .................................... onder het nr. ..................................
De teruggaaf kan gebeuren (7) op de rekening:

geopend op naam van ..............................................................................................................................................................................
Gedaan te ..................................................................., op..........................................................
(Handtekening)

Vak voorbehouden voor de administratie

Aanvraag tot teruggaaf ingeschreven op
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

.........................................

in inventaris 720, onder nr.

..................................

De overbodige vermelding doorhalen.
Aanduiden van aard en graad van handicap.
Benaming en volledig adres van de verkoper of overdrager.
De som in cijfers aanduiden.
Naam, voorna(a)m(en), volledig adres van de invalide of gehandicapte
Benaming van het douanekantoor.
Uitzondering gemaakt voor het geval van de teruggaaf aan de vader of moeder van een minderjarige invalide, of een invalide
geplaatst onder het statuut van de verlengde minderjarigheid vereist de teruggaaf aan elke andere persoon dan de invalide dat bij
de aanvraag tot teruggaaf een stuk wordt gevoegd waaruit het recht van die persoon blijkt om het bedrag van de gevraagde
teruggaaf te ontvangen. Aldus moet, indien de titularis van de rekening waarop de teruggaaf moet worden uitgevoerd een
mandataris is, de aanvraag tot teruggaaf vergezeld zijn van een regelmatige volmacht.
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