Btw - Gunstregime voor invaliden en gehandicapten:
de verschillende stappen in een oogopslag
Stap 1: aanvraag btw-tarief van 6 %

Stap 2: aanvraag tot terugbetaling

Kies een voertuig

Uw voertuig wordt geleverd

Onderteken de bestelbon

Schrijf het voertuig in

Vraag het verlaagde btw-tarief 6 % bij
de FOD Financiën (document 716-I)
Voeg bij uw aanvraag:
•
uw identiteitskaart
•
een recent attest van invaliditeit
•
de ondertekende bestelbon

U ontvangt ons akkoord
(document 716-II)

Bezorg dit document aan de verkoper

U kunt alle documenten per post of per e-mail
opsturen naar het bevoegde team beheer van uw
centrum KMO.
Voor hulp bij het invullen van het formulier 716-I of
om een afspraak te maken, contacteer het bevoegde team beheer van uw centrum KMO per telefoon of per e-mail.

Vraag vrijstelling verkeersbelasting en
belasting op inverkeerstelling
Info: fin.belgium.be > Particulieren > Vervoer

U ontvangt het akkoord tot vrijstelling van de verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling

Vraag ons de terugbetaling van 6 %
btw (document 716-III)
Voeg bij uw aanvraag:
•
de aankoopfactuur van het voertuig
•
het inschrijvingsbewijs
•
de vrijstelling verkeersbelasting
•
de verkoopfactuur van uw vorig voertuig
•
het attest 717B van uw vorig voertuig
•
uw bankgegevens

We betalen u 6 % btw terug op de
aankoop van het voertuig en
bezorgen u het document 717B voor 6% btw
op onderhoud en wisselstukken

Wie kan het tarief van 6 % genieten?

Voor welke voertuigen?

De belastingvoordelen op vlak van btw worden
toegestaan aan volgende personen:

De belastingvoordelen worden toegestaan voor
volgende voertuigen:

• personen die volledig blind zijn

• personenauto's

• personen die volledig verlamd zijn aan de

bovenste ledematen
• personen van wie de bovenste ledematen

geamputeerd zijn
• personen met een blijvende invaliditeit van ten

minste 50% die rechtstreeks toe te schrijven is
aan de onderste ledematen
• militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden met

een invaliditeitspensioen van ten minste 50 %

• auto's voor dubbel gebruik (type stationcar)
• minibussen
• trage voertuigen (wagens van het merk Aixam,

Ligier…).

In uitzonderlijke gevallen heeft u als invalide of
gehandicapte ook recht op belastingvoordelen
voor een lichte vrachtauto. Dat is het geval als het
gebruik van een lichte vrachtauto wordt gerechtvaardigd door de noden van uw persoonlijke
vervoer. Een attest van uw geneesheer moet dat
bevestigen

Meer informatie op fin.belgium.be (> Particulieren > Vervoer > Gehandicapte autogebruikers)

Infocenters FOD Financiën
Open elke werkdag van 9 tot 12 u. - enkel op afspraak
Fin.belgium.be > Contact > Infocenters

Infocenter Antwerpen

Infocenter Brugge

Italiëlei 4 (AMCA)—Antwerpen

Koning Albert I-laan 1-5—Brugge

Infocenter Brussel

Infocenter Gent

Finance Tower—Kruidtuinlaan 50—Brussel

Gaston Crommenlaan 6—Gent

Infocenter Hasselt

Infocenter Leuven

Voorstraat 43—Hasselt

Philipssite 3—Leuven

Team beheer centrum KMO (enkel op afspraak)
Fin.belgium.be > Contact > Lokaal kantoor > Kantorengids > trefwoorden 'Btw'
Kies 'Diverse aangiften' en vul uw woonplaats in

