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1. Dossier referte:  

2. Persoonsgegevens: 

Betreft ondergetekende, 

Naam:  

Adres:  

Oefent als hoofdberoep uit:  

Oefent als bijkomend beroep uit:  

BTW-inschrijvingsnummer:  

3. Algemeen statuut BTW: 

Ik verklaar op eer (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is – meerdere mogelijkheden): 

 � het recht de BTW op deze kosten af te trekken in zijn geheel

 � het recht de BTW op deze kosten gedeeltelijk af te trekken ten belope van      %

 � niet het recht te hebben de BTW op deze kosten af te trekken

4. Specifiek BTW-regime met betrekking tot een voertuig in een geschil/ongeval betrokken

Ik verklaar op eer (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is – meerdere mogelijkheden):

 � Niet onderworpen te zijn aan de BTW

 � Onderworpen te zijn aan de BTW 

 � Gemachtigd te zijn de BTW af te trekken 

 � Geheel

 � Gedeeltelijk voor ______%

 � Dat mijn voertuig, plaatnummer   betrokken bij het ongeval van    /   /   gebruikt wordt voor

 � Beroepsdoeleinden

 � Privé-doeleinden

 � Gemengd gebruik

 � Dat mijn voertuig verzekerd is in materiële schade (omnium of eigen schade) bij de maatschappij   met 

contractnummer   met een vrijstelling van        Euro

5. Rekening voor betaling te gebruiken:  

BIC:          IBAN:                      

Belangrijke opmerkingen: 
• Daar de rechtsbijstand en de advocatenkosten geen rechtstreeks verband hebben met het voertuig als dusdanig, meent de BTW-administratie dat 

de BTW op deze kosten niet valt onder de toepassing van de aftrekbeperking van 50%.”(uittreksel van de circulaire nr. 47/2013 van 20 november 
2013 van de BTW-administratie)

• De aandacht van de belanghebbenden wordt erop gevestigd dat de verzekeringsmaatschappijen op ieder ogenblik kunnen uitgenodigd worden 
onderhavig document aan de bevoegde instanties van het Ministerie van Financiën te overhandigen. In het belang van de ondergetekende komt 
het er dus op aan dat dit attest nauwkeurig zou ingevuld worden en zijn juiste toestand betreffende de BTW zou weergeven en dat hij ons op de 
hoogte brengt van alle latere wijzigingen.

• Elke valse verklaring zal aanleiding geven tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen 

Datum  Handtekening

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING:  
ATTEST BTW-REGIME
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