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ICP    

Let op bij verleggen van btw naar het buitenland
De fiscus gaat scherp controleren of Nederlandse afnemers bij internationale 
transacties de naar hen verlegde btw wel correct aangeven.

Reverse charge De hoofdregel is dat een Nederlandse on
dernemer die goederen of diensten levert aan een afne
mer in een andere EUlidstaat, de btw naar zijn afnemer 
moet verleggen. De afnemer moet de btw dan aangeven 
in zijn eigen EUland. Andersom geldt dit ook. Als een 
EUondernemer de btw naar de Nederlandse afnemer 
verlegt, moet de Nederlandse ondernemer de btw in Ne
derland aangeven. Op de factuur is in dat geval geen btw 
opgenomen, maar zijn de woorden ‘reverse charge’ ver
meld.

Opgaaf ICP De presterende ondernemer moet een opgaaf 
intracommunautaire prestaties (ICP) indienen. De Euro
pese belastingdiensten gebruiken de opgaaf ICP om ge
gevens te vergelijken. Bij een dienst of levering door een 
Nederlandse ondernemer aan een afnemer in een ander 
EUland is het dus belangrijk dat de bedragen in de 
opgaaf ICP (vraag 3a) en de btwaangifte (vraag 3b) over
eenkomen. 

bz-advies 
Geef altijd de naar de afnemer verlegde btw aan in de btw-aangifte over 
het tijdvak waarop de factuur ziet. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit lei-
den tot naheffingen met boetes. Zorg er ook voor dat de verkoopfac-
tuur aan de vereisten voldoet en ‘reverse charge’ vermeldt.

Controle Belastingdienst
De Belastingdienst gebruikt informatie uit de opgaaf ICP 
van buitenlandse ondernemers bij de controle van de 
btwaangifte van Nederlandse ondernemingen. Geef bij 
verlegging van btw door een EUondernemer uit een 
andere lidstaat dus altijd de verschuldigde btw aan bij 
vraag 4b van de btwaangifte. Bij vraag 5b kan die btw  in 
geval van belaste prestaties  weer in aftrek worden ge
bracht, mits er een juiste inkoopfactuur aanwezig is.  
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Schema factuurvereisten (bz 03.08.11) 

Intracommunautaire prestaties en verlegging van btw kunnen rekenen op de bijzondere aandacht van de 
belastingdiensten. Voldoe aan de vereisten en geef verlegde btw in het juiste tijdvak aan. 

APPS    

Btw en de verkoop van apps
Over de verkoop van apps via een appstore is btw verschuldigd. Hoe die heffing 
verloopt, is duidelijk geworden na een WOB-verzoek. 

Gratis app Uit een memo van de Belastingdienst van 
7 april 2014 wordt duidelijk dat gratis apps geen gevolgen 
hebben voor de btw. De ondernemer die deze gratis app 
via de appstore of playstore aanbiedt, is hierover geen btw 
verschuldigd. Maar de op aanschaf of ontwikkeling van 
de app betaalde btw is niet in aftrek te brengen, omdat er 
geen belaste prestatie wordt verricht.

Betaalde app De verkoop van een app is een dienst. Is de 
af  nemer een btwondernemer, dan is de app belast in het 
land van de afnemer. Is dit een ander EUland, dan wordt 
de btw verlegd en doet de ver kopende onder nemer een 
ICPopgaaf. Is de afnemer buiten de EU ge  vestigd, dan is 
de dienst belast in het land van de afnemer.

Particulieren 

Bij verkoop aan particulieren en ondernemers zonder 
btwnummer is er btw verschuldigd in het land waar de 
verkoper van de app gevestigd is. Onder omstandigheden 
is er sprake van een elektronische dienst, namelijk als er 
geen menselijk handelen aan te pas komt. In dat geval is 
de dienst belast in het land van de particuliere afnemer. 
De wijze waarop de app wordt aangeboden en is ontwik
keld, is daarbij van belang. 
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‘Schema btw-gevolgen’ en ‘Memo apps en omzetbelasting’ (bz 03.08.11) 

Let bij de verkoop van een app op de btw-gevolgen. De verkoop is een btw-belaste dienst en mogelijk ook 
een elektronische dienst.


