
Vraag in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug ruim vóór 12 april 

2019!
Bij no-deal-Brexit wijzigt procedure voor terugvragen per 
direct

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk uit de EU staat vooralsnog 

gepland op 12 april 2019, indien er voor die tijd geen 

terugtredingsakkoord is. Als de Brexit niet wordt verder wordt 

uitgesteld, dan komt de deadline snel dichtbij, maar het is nog 

steeds onzeker hoe de Brexit precies zal worden uitgevoerd. 

Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de Brexit met het 

Verenigd Koninkrijk, dan zal de procedure voor het terugvragen 

van in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW per direct wijzigen. 
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Dien teruggaafverzoek Britse BTW in ruim vóór 12 april 2019

Vanwege de onzekerheid rondom de uitvoering van de Brexit is het van belang 

om de BTW die een ondernemer in 2018 in het Verenigd Koninkrijk heeft 

betaald uiterlijk terug te vragen ruim vóór 12 april 2019. Dit kan via de 

Nederlandse Belastingdienst via ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-

landen’ (url: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/) . Het beste is om het 

teruggaveverzoek eerder in te dienen, omdat anders de Belastingdienst niet kan 

garanderen dat het verzoek tijdig wordt doorgestuurd naar het Verenigd 

Koninkrijk.

Gevolgen indienen teruggaafverzoek bij Brexit

Bij uitvoering van een harde Brexit of no-deal-Brexit kunnen 

teruggaafverzoeken van Britse BTW niet langer via het portaal van de 

Nederlandse Belastingdienst worden ingediend, maar moeten dan via de 

Belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk worden teruggevraagd.  En wel 

volgens de procedures die in het Verenigd Koninkrijk gelden.

Wanneer afspraken worden gemaakt over de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk uit de EU of wanneer de Brexit verder wordt uitgesteld, lijkt het ook 

mogelijk te zijn om na 12 april 2019 de in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW 

via het teruggaafverzoek bij de Nederlandse Belastingdienst terug te vragen. 

Maar waarom zou u daarop wachten?

Conclusie

Omdat niet duidelijk is of, en zo ja welke afspraken worden gemaakt bij de 

uitvoering van de naderende Brexit is het raadzaam om de door ondernemers in 

2018 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug te vragen ruim vóór 12 april 

2019.
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MEEST GELEZEN

17 jan 2018  Het doorbelasten van 

kosten is niet altijd een belaste 

prestatie voor de btw

�

15 jan 2018  BTW privégebruik auto 

in de laatste BTW-aangifte 2017

�

18 okt 2017  Past u de 

verleggingsregelingen in de btw 

juist toe?

�

16 jan 2018  Btw-vrijstelling voor 

sportbeoefening wordt in 2019 

verruimd en niet langer beperkt 

tot leden

�

2 jan 2019  BTW privégebruik auto 

in de laatste BTW-aangifte 2018
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BENT U SPECIALIST?

En wilt u op onze site fiscale 

artikelen publiceren die waardevol 

zijn voor andere adviseurs? 

Graag bespreken wij met u de 

mogelijkheden! 



Update BTW-gevolgen van de Brexit voor de 
Nederlandse ondernemer

Onderneem tijdig actie, zodat handel met het 

VK geen gevaar loopt

22 mrt 2019  De Brexit van het Verenigd 

Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen 

daarvan houden veel ondernemers al 

gedurende meerdere jaren bezig. Een 

Brexit betekent voor de Nederlandse 

ondernemer die transacties met 

ondernemers in het VK heeft, 

omvangrijke wijzigingen in de BTW-

heffing. Er zal daarom actie moeten 

worden ondernomen. 
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