Newsflash

Tax shift: btw-verhoging zou wisselende impact per gemeente
hebben
De prijsvergelijker KillmyBill heeft de gevolgen van de tax shift met betrekking tot de btwverhoging op elektriciteit gemeten en schat de jaarlijkse impact ervan op facturen gemiddeld
€ 100 per Belgisch gezin.
De inwoners van het Brussels Gewest zouden het minst getroffen worden door deze stijging
(+ € 85), terwijl de Voerenaars hun rekening zouden zien stijgen met € 125.
Brussel, 16 juli 2015 – KillmyBill schat dat een btw-verhoging van 6% naar 21% de elektriciteitsprijzen
met ongeveer € 100 per jaar zou doen toenemen. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van de
gemiddelde factuur die geraamd wordt op € 760. Deze prognoses zijn gebaseerd op het gemiddelde
elektriciteitsverbruik van de Belgische huishoudens (1.600 kWh en 1.900 kWh tijdens respectievelijk
de piek- en daluren) en een standaard abonnement (in dit geval Electrabel Easy Vast).
De distributiekosten voor elektriciteit variëren naargelang de locatie. Deze btw-verhoging zou dus niet
alle huishoudens op dezelfde manier beïnvloeden. Terwijl facturen in Brussel – met een stijging van
ongeveer € 85 – het minst beïnvloed zouden worden, zouden die van de Voerstreek het meest groeien
in België, met naar schatting € 125 (De kaart hieronder biedt een overzicht van de gevolgen van de
btw-verhoging voor alle Belgische gemeenten).
Gelukkig zou deze stijging volledig gecompenseerd kunnen worden door te veranderen van contract
voor elektriciteitsvoorziening. "Het is mogelijk om u in te dekken tegen een tariefverhoging door
verschillende aanbiedingen te vergelijken", zegt Olivier Brisac, oprichter en CEO van www.killmybill.be.
"Prijsbewuste consumenten kunnen nu reeds besparen en zo de gevolgen van een mogelijke tax shift
op hun energierekening neutraliseren."

Over KillmyBill:
KillmyBill is een Belgische onderneming opgericht in 2014 door 3 ondernemers die beschikken over jarenlange
ervaring in de e-commerce en de consument wilden bijstaan in zijn keuze voor maandelijks gefactureerde
diensten: energie, telecom en bankzaken. Met meer dan 70 leveranciers en meer dan 600 vergeleken
aanbiedingen is de website dusdanig ontworpen dat het iedereen toelaat om gemakkelijk producten te
analyseren en de meest geschikte leverancier te kiezen in functie van zijn noden.
Voor meer informatie: www.killmybill.be.
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