
 

 

 

 
  
 

 
1. Verplichte verleggingsregeling voor mobiele telefoons, laptops, spelconsoles, 
tablets en CPU’s  
 
BTW-fraude blijft een groot probleem binnen de Europese Unie en ook in Nederland. 
De verschillende Europese lidstaten lopen hierdoor miljarden aan BTW-inkomsten mis. 
Om BTW-fraude in Nederland zo veel mogelijk te voorkomen, heeft de staatssecretaris 
van Financiën onlangs een maatregel genomen. 
 

Sinds 1 april 2013 geldt een verleggingsregeling voor de handel in mobiele telefoons, 
spelconsoles, laptops, tablets, CPU’s, enzovoorts. Ondernemers die deze goederen in 
Nederland verkopen, mogen daarom geen Nederlandse BTW meer aan hun afnemers 
in rekening brengen. De verleggingsregeling geldt alleen indien:  
 

- de kopers BTW-ondernemers zijn; en  
- de totale waarde van de levering € 10.000 of meer bedraagt.  

 
Leverancier 
 
Wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden dan moet de leverancier op de 
factuur vermelden “BTW verlegd” en het (geldige) Nederlandse BTW-
identificatienummer van de afnemer. De verkoper moet zijn omzet aangeven bij vraag 
1e van zijn Nederlandse BTW-aangifte. 
 
Afnemer 
 
Als de verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de afnemer van de prestatie de 
verschuldigde BTW in zijn BTW-aangifte als verschuldigd opnemen bij vraag 2a. Hij 
kan deze verschuldigde BTW in dezelfde BTW-aangifte in aftrek brengen. Per saldo 
betaalt de afnemer dus geen BTW (mits de afnemer volledig aftrekgerechtigd is). 
 

Door deze maatregel loopt de Nederlandse schatkist geen BTW-inkomsten meer mis bij 
transacties met mobiele telefoons, enzovoorts waarbij voor meer dan € 10.000 wordt 
gefactureerd.  
 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat via telefoonnummer 085-0403220. 
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2. Producten 
 
Hier vindt u een geüpdatete lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website 
of door een e-mail te sturen aan info@BTWadvies.com kunt bestellen: 
 
Memo’s 
- Memo BTW en de margeregeling, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo medische vrijstelling 2013, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief verbouwingen, dit memo kost € 150,- excl. BTW 

 
Boekjes 
- Boekje ‘Deze Grote zaak vraagt Aandacht (DGA)’, dit boekje kost € 19,95 excl. 
BTW 

- Boekje ‘Lonend belonen’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Lastige Lasten’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Met de auto fiscaal op weg’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 

 
3. Workshops 

 

Workshop     Datum Tijd 

BTW en auto     23-04-2013  15:00-18:00 uur 

Basis- en gevorderdencursus BTW  14-05-2013   9:00-16:30 uur 

Workshop BTW en paarden   28-05-2013 15:00-18:00 uur 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. De basis- én gevorderdencursus is € 395 per persoon voor de 

hele dag exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes. 

Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220. 

 

 

 

  

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 

is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 

neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


