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BREXIT    

Denk aan naderende Brexit per 1 januari 2021
Na een jarenlange aanloop zal het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 uit 
de Europese Unie stappen. Vanaf dat moment zijn de douaneformaliteiten van 
toepassing op transacties met het Verenigd Koninkrijk.  

Btw-regels na Brexit
Hoewel momenteel tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) 
en de EU nog onderhandeld wordt over een eventueel 
vrijhandelsgebied vanaf 1 januari 2021, wordt btw-onder-
nemers aangeraden om zich op een harde Brexit voor te 
bereiden. In dat geval wordt het Verenigd Koninkrijk als 
derde land aangemerkt. Daardoor is de levering aan een 
ondernemer in het Verenigd Koninkrijk niet langer als 
intracommunautaire levering te betitelen, maar als 
uitvoer. De aankoop van goederen vanuit het Verenigd 
Koninkrijk is als invoer aan te merken, waarbij douane-
verplichtingen ontstaan. Vanuit dit oogpunt is het van 
belang dat btw-ondernemers nu alvast de volgende 
stappen nemen, zodat de handel ook na 1 januari 2021 
door kan gaan.

Vraag betaalde btw terug 
Vraag de in het VK betaalde btw terug via het portaal van 
de Nederlandse Belastingdienst. Doe dit zo snel mogelijk 
maar uiterlijk 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 
moet de in het VK betaalde btw rechtstreeks bij de 
Belasting dienst van het VK terug worden gevraagd, 
waarbij mogelijk een fiscaal vertegenwoordiger moet 
worden aangesteld. 

Check het EORI-nummer 
Om zaken te doen met ondernemers in landen buiten de 
EU, is een EORI-nummer nodig. Met het EORI-nummer 
worden zaken met de douane geregeld, zoals bij de 
invoer van goederen vanuit het VK naar Nederland of een 
ander land in de EU. Ga als btw-ondernemer na wat 
het EORI-nummer is bij de douane. Is er eerder nog 
geen EORI-nummer afgegeven, vraag dat dan nu alvast 
aan via de douane.

Check de software 
Om de in- en uitvoer van goederen naar en vanuit het VK 
ook vanaf 1 januari 2021 juist aan te kunnen blijven 
geven, is het van belang dat de aangiftesoftware over de 
mogelijkheid tot het doen van douaneaangiften beschikt. 

De Belastingdienst biedt een overzicht van de software-
leveranciers die douanesoftware bieden. Ga daarnaast 
alvast na of de juiste in- en verkoopfacturen kunnen 
worden opgemaakt en de btw-aangiften juist kunnen 
worden ingediend. 

Vraag een artikel 23-vergunning aan 
Vraag nu alvast een artikel 23-vergunning aan. Met deze 
vergunning kan de btw-ondernemer de btw bij invoer 
van goederen in zijn btw-aangifte aangeven in plaats van 
dat de btw direct bij invoer bij de douane verschuldigd is. 
Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel indien de btw-onder-
nemer recht op aftrek van voorbelasting heeft, omdat de 
invoer-btw dan in dezelfde btw-aangifte direct als voor-
belasting teruggevraagd kan worden.

Maak gebruik van de Brexit Impact Scan
De Rijksoverheid heeft een Brexit Impact Scan ter 
beschikking gesteld die een ondernemer helderheid kan 
bieden over de gevolgen van de Brexit in zijn onder-
neming. Daarnaast zijn er Brexit-vouchers aangeboden 
voor een tegemoetkoming tot 50% van de kosten voor 
advies van een externe deskundige in verband met de 
Brexit. 

Btw-gevolgen handel met Noord-Ierland 
Met betrekking tot de positie van Noord-Ierland vanaf 
1 januari 2021 is het op dit moment duidelijk dat 
Noord-Ierland onderdeel blijft van het douanegebied van 
de EU. Dit betekent dat ook na 31 december 2020 geen 
douaneverplichtingen ontstaan bij vervoer van goederen 
tussen Noord-Ierland en de EU. 
Op goederenleveringen aan btw-ondernemers in 
Noord-Ierland blijft het stelsel van intracommunautaire 
leveringen van toepassing, zoals dat ook op dit moment 
van toepassing is.

bz-advies
Let op dat wanneer het vervoer vanuit of naar Noord-Ierland via  Engeland, 
Schotland of Wales gaat, dit onder de regeling douanevervoer moet plaats-
vinden, omdat deze landen als derde land worden aangemerkt. 

  Wacht niet langer en onderneem de genoemde stappen om goed voorbereid de Brexit op 1 januari 2021 
tegemoet te gaan. 


