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Fietsherstellingen en – onderhoud: nieuwe btw-regels met ingang van 1 juli 2017 
 
Op herstelling en onderhoud van een fiets is niet het gewone tarief inzake btw van 21 % van 
toepassing, maar het verlaagde tarief van 6 %, dit overeenkomstig rubriek XXXIX, cijfer 1 van 
tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970. Voor de verkoop van 
onderdelen is het gewone btw-tarief van 21 % toepasselijk. 
 
Voor prestaties waarbij tegelijkertijd herstellingsdiensten en onderdelen werden geleverd werd 
tot nog toe de regel uit de beslissing Btw nr. E.T.95.109 van 10 mei 1999 toegepast. Hierbij 
werd op de totale transactie 6 % btw geheven indien de waarde van de geleverde goederen 
lager was dan 50 % van de totale verschuldigde prijs. Was de waarde van de goederen ten 
minste 50 % van de totale verschuldigde prijs, dan was het btw-tarief van 21 % van toepassing. 
 
De circulaire 2017/C/38 van 14 juni 2017 betreffende het btw-tarief dat van toepassing is op 
fietsherstellingen verandert deze regels met ingang van 1 juli 2017. 
 
Voortaan zijn de volgende btw-tarieven van toepassing: 
- De levering van onderdelen (bv. wiel, binnenband, zadel) is onderworpen aan het tarief van 
21 %. 
- De werkprestaties (met inbegrip van de gebruikte benodigdheden, zoals lijm en smeerolie) is 
onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %. 
 
De fietshersteller zal dus de prijs van de herstelling in zijn factuur moeten opsplitsen. Indien 
die opsplitsing niet gebeurt, is het tarief van 21 % van toepassing op de totale prijs. 
 
De nieuwe regels zijn ook van toepassing op elektrische fietsen en speed pedelecs. 
 
 
 
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
 

http://www.bebotax.com/
http://www.bebotax.eu/NL/Nieuwsbrieven.html
http://www.bebotax.eu/NL/Online_nieuws.html
http://www.bebotax.com/
mailto:annulaties@bebotax.com
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Contactgegevens Bebotax 

 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

mailto:info@bebotax.com

