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Recent Besluit

 ■ BTW    

Opgaaf ICP over zelfde tijdvak als btw-aangifte
Als u zakendoet met ondernemers uit andere EU-landen krijgt u te maken met 
de opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties). In een recent Besluit is een 
goedkeuring opgenomen over de opgaaf ICP. Hoe zit dat?

Wat is een ‘opgaaf ICP’?

Buitenland. Op de opgaaf ICP vult u alle intra-
communautaire leveringen én diensten aan onder-
nemers in andere EU-landen in. Ook moet u de 
waarde van eigen goederen die u naar een ander 
EU-land heeft gebracht, op de opgaaf ICP vermel-
den (fictieve intracommunautaire leveringen). 

Match met btw-aangifte. De leveringen en 
diensten die u op de opgaaf ICP vermeldt, zijn een 
specificatie van het bedrag dat u invult in rubriek 
3b van uw btw-aangifte. Let op. Het totaal van de 
opgaaf ICP moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat 
u over dezelfde periode invult in uw btw-aangifte 
bij Rubriek 3b ‘Leveringen naar/diensten in lan-
den binnen de EU’.

Hoe dient u de opgaaf ICP in?

Digitaal. De opgaaf ICP vindt u op het beveiligde 
gedeelte van de website van de Belastingdienst 
(http://www.belastingdienst.nl - zoekwoord: ‘Op -
gaaf ICP’). U kunt ook aangifte- of administra-
tiesoftware gebruiken.

Goedkeuring

Zelfde tijdvak als jaaraangifte btw. In een 
recent Besluit van de staatssecretaris (nr. BLKB 

2014-704M) is een verduidelijking opgenomen met 
betrekking tot de opgaaf ICP. De verduidelijking 
houdt in dat onder voorwaarden goedgekeurd 
wordt dat ondernemers hun ‘opgaaf ICP’ over 
dezelfde periode kunnen indienen als hun jaar-
aangifte voor de btw. Als nieuwe voorwaarde is 
hiervoor opgenomen dat er geen aanwijzing en 
geen gevaar van btw-fraude mag zijn. 

Voorwaarden. De voorwaarden voor het indie-
nen van de opgaaf ICP over hetzelfde tijdvak als 
de jaaraangifte voor de btw zijn de volgende:

1.  het jaarlijkse totaalbedrag van de leveringen 
en diensten van de ondernemer, exclusief btw, 
mag niet meer dan € 200.000,- bedragen;

2.  het jaarlijkse totaalbedrag van de intra-
communautaire prestaties van de ondernemer, 
excl. btw, bedraagt niet meer dan € 15.000,-;

3.  de intracommunautaire leveringen betreffen 
geen leveringen van nieuwe vervoermiddelen;

4.  de ondernemer moet zijn competente inspecteur 
schriftelijk verzoeken om toepassing van de 
goedkeuring om uitreiking van de opgaaf ICP 
op jaarbasis. Het verzoek moet de volgende 
inlichtingen bevatten:
• de verwachte jaaromzet exclusief btw;
• de verwachte omvang van de ICP;
• een verklaring van de ondernemer dat 

de intracommunautaire leveringen geen 
leveringen van nieuwe vervoermiddelen 
zijn;

• een verklaring van de ondernemer dat hij 
het de inspecteur onverwijld zal melden, als 
hij niet meer aan de voorwaarden van deze 
goedkeuring voldoet;

5.  een verzoek wordt met ingang van het jaar 
volgend op het jaar van de indiening van het 
verzoek toegekend, tenzij het verzoek vóór 
1 mei van het lopende jaar is ontvangen door 
de inspecteur. In dat geval wordt het verzoek 
toegekend met ingang van het lopende jaar;

6.  er mogen geen aanwijzingen zijn én het gevaar 
mag niet bestaan dat de ondernemer betrokken 
is (geweest) bij btw-fraude.

Als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, mag u op verzoek een 
jaarlijkse btw-aangifte indienen. De Belastingdienst heeft nu goedgekeurd dat u 
dan ook de opgaaf ICP op jaarbasis mag indienen. U moet daarvoor dan wel een 
apart verzoek indienen. 


