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Laag BTW-tarief legkosten ook voor verlijmd tapijt
Nieuwe afspraak MODINT/VNTF en Ministerie van Financiën

Deze week is MODINT/VNTF met het Ministerie van Financiën overeengekomen dat ook de
arbeidskosten voor het leggen van verlijmd (onder)tapijt onder de regeling valt van het
verlaagde btw-tarief. Sinds eind vorig jaar is er een tijdelijke regeling van kracht waarbij het
verlaagde btw-tarief kan worden gehanteerd voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van
woningen van minimaal twee jaar oud. Voor consumenten een prijsvoordeel en voor de
tapijtbranche een prachtige kans op extra opdrachten. De regeling voor tapijt gaat in vanaf 17
februari en loopt tot 1 juli a.s.
Aanleiding om bij het Ministerie van Financiën aan te dringen op een wijziging van de bestaande
regeling is de onduidelijkheid over welke vloeren in aanmerking komen voor de regeling. In de regeling
wordt namelijk uitgegaan van vloeren die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade
toebrengt aan de vloer als geheel. Daarbij worden onder andere verlijmde plavuizen en tegels
benoemd. Het verwijderen van verlijmd tapijt veroorzaakt echter soortgelijke beschadigingen aan de
ondervloer. MODINT/VNTF is hierop in gesprek gegaan met het ministerie van Financiën en is
uiteindelijk tot deze nieuwe afspraak gekomen.
De regeling is onderdeel van een pakket aan maatregelen van de overheid om de woningmarkt een
impuls te geven. En het werkt. Het lage btw-tarief heeft in drie maanden tijd voor meer dan 800
miljoen euro aan extra opdrachten gezorgd rondom woningrenovatie. De huidige regeling duurt in
principe tot 1 juli 2011. Landelijk kan echter nog niet worden gesproken van een herstelde
woningmarkt, waardoor economische en fiscale maatregelen voorlopig nodig blijven. Samen met
andere sectoren pleit MODINT/VNTF daarom voor verlenging van de regeling.
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MODINT/VNTF adviseert retailers en woningstoffeerders deze kans te benutten door het tijdelijke
prijsvoordeel actief te gebruiken in de verkoopactiviteiten. MODINT/VNTF benadrukt daarbij dat de
regeling zonder meer moet leiden tot een prijsvoordeel voor de consument. Misbruik van de regeling
schaadt het imago van het bedrijf en de totale branche. En uiteraard reduceert misbruik iedere kans op
verlenging of herhaling van de regeling.
Jaarlijks wordt er ruim 15 miljoen vierkante meter tapijt verkocht ten behoeve van de Nederlandse
huishoudens, in bijna de helft van de gevallen is de aanleiding hiervoor verbouwing en/of verhuizing.
De arbeidskosten voor het stofferen van vloeren en trappen is een belangrijk onderdeel van de totale
kostprijs.
Meer informatie over de regeling is te vinden op onder meer www.tapijtnet.nl
Praktische informatie en lijst van voorbeelden op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/actueel/10092901_tijdelijk_lagere_btw_verbouwingen.html
De volledige inhoud van de regeling op de site van het ministerie van financiën:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/09/02/omzetbelastingverlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html
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