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Voorwoord

H andelen over de landsgrenzen heen gebeurt in de huidige wereld 
in steeds grotere mate. Met de toenemende handelsactiviteiten 
over de landsgrenzen komen ook steeds meer (complexe) fiscale 

vragen naar boven. Dit geldt ook voor de BTW. Veel ondernemers ervaren 
de BTW- regelgeving als complex. Vragen die bij hen opkomen zijn bijvoor-
beeld waar de levering of dienst is belast, welke factureringsregels ervoor 
gelden, in welk land BTW-aangifte moet worden gedaan en welke (admi-
nistratieve) verplichtingen er zijn. Om een globaal beeld te schetsen van de 
regelgeving omtrent BTW en om ondernemers meer handvatten te geven 
om tot een juiste BTW-behandeling te komen, is dit boek geschreven.

Om tot de juiste conclusie te komen is het van belang over voldoende feiten 
te beschikken, de juiste vragen te stellen en volgens een bepaald patroon te 
denken. Aan de hand van diverse overzichtelijke stroomschema’s nemen 
wij de lezer graag mee in de wonderlijke wereld van BTW en zakendoen 
over de grens. Er zijn zoveel mogelijk voorbeelden gegeven om de stof te 
laten leven.

Omdat BTW bij zakendoen over de grens een ruim onderwerp is, komen in 
het boek de in de praktijk meest voorkomende zaken voor. Hierdoor is deze 
praktische BTW-code ontstaan waarmee BTW-vraagstukken eenvoudig op-
gelost kunnen worden.

De auteur Carola van Vilsteren geeft concrete en praktische BTW-adviezen 
en brengt bij veel organisaties fiscale valkuilen en risico’s in kaart. Zij geeft 
veel presentaties en schrijft voor financiële en fiscale tijdschriften.
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1
Inleiding

O ndanks dat er uniforme Europese BTW-regelgeving bestaat, heb-
ben de lidstaten bepaalde vrijheden met betrekking tot vrijstel-
lingen, (verlaagde) tarieven (zie bijlage 1), factuurvereisten en 

verleggingsregelingen. Wanneer een goederenlevering of een dienst belast 
is in een andere lidstaat, gelden de BTW-regels van die lidstaat. Voor onder-
nemers is het moeilijk om te kunnen beoordelen of in die andere lidstaat 
een verleggingsregeling geldt of tegen welk tarief de goederen of diensten 
daar belast zijn.

In dit boek leest u over de verschillende BTW-aspecten die van toepassing 
zijn bij leveringen en diensten aan afnemers binnen en buiten de Euro-
pese Unie. In beginsel wordt ingegaan op de algemene Europese BTW-
regelgeving. Waar mogelijk wordt ook aandacht besteed aan de specifieke 
regelgeving van een EU-lidstaat. Bij de behandeling in dit boek is daarbij in 
elk geval onderscheid gemaakt tussen grensoverschrijdende leveringen en 
grensoverschrijdende diensten. Vanwege het verschil voor de BTW worden 
deze beide stromen afzonderlijk behandeld.

Het eerste deel van dit boek gaat in op de levering van goederen binnen de 
EU. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de situatie die gold 
vóór 1 juli 2021 en die van daarna. Dit houdt verband met belangrijke Euro-
pese wijzigingen op het gebied van internationale handel, met name voor 
de leveringen aan particuliere afnemers. Meer specifiek wordt daarbij ook 
ingegaan op de gevolgen van de Brexit voor de BTW. In het verlengde be-
handelt dit boek ook de aspecten die van belang zijn bij de in- en uitvoer van 
goederen (de situatie buiten de EU). Voor de aan- en verkoop van nieuwe 
vervoersmiddelen (een goed voor de BTW) door particulieren gelden spe-
ciale BTW-regels. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de BTW-regels in 
deze specifieke situatie.
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Na de onderdelen over de goederenleveringen is er binnen dit boek aan-
dacht voor de dienstverlening binnen en buiten de EU. Deze hoofdstukken 
gaan onder andere in op de plaats van dienst en de hieraan gekoppelde ge-
volgen voor de BTW. Het boek sluit inhoudelijk af met informatie over het 
terugvragen van BTW die is betaald in het buitenland. Na de inhoudelijke 
bijdragen volgen diverse bijlagen, waarin tips, stroomschema’s en vereisten 
praktisch werkbaar op een rij zijn gezet. Na het lezen van dit boek heeft 
u voldoende handvatten om op hoofdlijnen aan de slag te kunnen met de 
BTW in grensoverschrijdende situaties.
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2
Leveringen van 

goederen binnen de EU

2.1 Algemeen

B TW wordt geheven op leveringen die in Nederland door een onder-
nemer worden verricht. In deze situatie wordt dan ook Nederlandse 
BTW geheven. In de huidige internationale handel komen leverin-

gen van Nederlandse ondernemers aan ondernemers die in andere EU-
lidstaten gevestigd zijn, vaak voor. Bijlage 15 bevat een actueel overzicht 
van de EU-lidstaten. Over de vergoeding voor dergelijke leveringen moet 
ook BTW berekend worden. Hoofdregel bij grensoverschrijdende leverin-
gen is dat goederen belast zijn in het land waar de goederen naartoe gaan. 
Dit wordt ook wel het bestemmingslandbeginsel genoemd.

2.2 Intracommunautaire leveringen

Om te zorgen dat de levering van de goederen belast is in het land waar de 
goederen naartoe gaan, vindt in Nederland eerst een zogenaamde intra-
communautaire levering plaats. Op deze levering wordt het nultarief toe-
gepast. De goederen gaan dus met 0% BTW de grens over naar de andere 
EU-lidstaat. De ondernemer die in de andere EU-lidstaat gevestigd is, moet 
daarentegen wel BTW voldoen. Dit doet hij door een zogenaamde intracom-
munautaire verwerving aan te geven en over dit bedrag BTW af te dragen. 
Als de ondernemer recht op aftrek van voorbelasting heeft, kan hij deze 
BTW ook weer terugvragen.
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Een leverancier die het nultarief wil toepassen in verband met een intra-
communautaire levering moet aan de hand van zijn ‘boeken en bescheiden’ 
aantonen dat de goederen van Nederland naar een andere EU-lidstaat zijn 
vervoerd. Per 1 januari 2020 zijn er zogenoemde quick fixes in het leven 
geroepen ter vereenvoudiging van de internationale handel. Zo ook een 
vereenvoudiging met betrekking tot de bewijslast bij het vervoer van een 
intracommunautaire levering. Deze quick fix voorziet in bewijsmogelijk-
heden die in ieder geval als voldoende worden beschouwd om het vervoer 
te bewijzen:

 ▪ Categorie A-documenten: dit zijn documenten met betrekking tot het ver-
voer van de goederen. Een voorbeeld is een volledig ondertekend CMR-
transportdocument.

 ▪ Categorie B-documenten: dit zijn andere soorten documenten, zoals een 
verzekeringsovereenkomst voor het vervoer van de goederen, bankdocu-
menten waarin de betaling van het vervoer van de goederen is vermeld, 
officiële documenten van bijvoorbeeld een notaris die de aankomst van de 
goederen in de EU-lidstaat van aankomst bevestigt of een ontvangstbewijs 
van een entrepothouder die de opslag van de goederen in de EU-lidstaat van 
aankomst bevestigt.

Dit betekent dat de leverancier in ieder geval wordt geacht te hebben vol-
daan aan de bewijslast als hij zelf het vervoer regelt en er twee documenten 
aanwezig zijn, waarbij deze documenten moeten zijn afgegeven door twee 
partijen die onafhankelijk van elkaar zijn. Op het moment dat goederen 
door of voor rekening van de afnemer zijn vervoerd, heeft de leverancier 
een schriftelijke vervoersverklaring van de afnemer nodig. Deze verklaring 
moet binnen 10 dagen na de levering worden ontvangen en in deze verkla-
ring moet de identificatie van de persoon die de goederen ontvangt, worden 
vastgelegd en met bescheiden worden bevestigd.

Onderdeel van de quick fixes per 1 januari 2020 is dat voor toepassing van 
het BTW-tarief van 0% bij intracommunautaire leveringen vereist is dat de 
leverancier beschikt over een geldig BTW-identificatienummer van de afne-
mer. Dit BTW-identificatienummer van de afnemer wordt ook op de factuur 
vermeld. De leverancier moet het BTW-identificatienummer controleren op 
de website van de Belastingdienst en daarvan een download bewaren. Het 
BTW-identificatienummer van de afnemer wordt vermeld in de opgaaf ICP. 
Leveringen van een ondernemer aan particulieren in de EU zijn in begin-
sel wel belast in het land van aankoop. Dit op grond van het zogenaamde 
oorsprongsbeginsel. Van beide varianten ziet u hieronder een voorbeeld.
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Voorbeeld: intracommunautaire levering aan een ondernemer

Een Nederlandse ondernemer verkoopt goederen aan een Duitse onder-
nemer. De goederen worden vervoerd vanuit Amsterdam naar Berlijn. De 
Duitse ondernemer beschikt over een Duits BTW-identificatienummer. De 
Nederlandse ondernemer verricht een intracommunautaire levering tegen 
het nultarief en de Duitse ondernemer verricht een intracommunautaire 
verwerving en is hier Duitse BTW over verschuldigd.

Voorbeeld: levering aan een buitenlandse particulier

Een Nederlandse ondernemer verkoopt goederen aan een Duitse parti-
culier. De goederen worden vervoerd vanuit Amsterdam naar Berlijn. De 
Nederlandse ondernemer verricht in dit geval een levering die belast is met 
Nederlandse BTW. Hij dient NL BTW te vermelden op de factuur.

In bijlage 2 vindt u een overzicht met daarin de plaats van levering.

BTW-VAlKuIl
De levering van goederen aan ondernemers in andere EU-lidstaten is belast 
met het nultarief. Voorwaarden zijn dat de leverancier kan aantonen dat de 
goederen daadwerkelijk zijn vervoerd van de ene EU-lidstaat naar de andere 
EU-lidstaat en dat de goederen in het land van aankomst in de BTW-heffing 
worden betrokken. Met name bij afhaaltransacties is het moeilijk om aan te 
kunnen tonen dat de goederen zijn vervoerd van de ene EU-lidstaat naar de 
andere EU-lidstaat, omdat de leverancier het vervoer niet in de hand heeft. 
Daarnaast is de leverancier verplicht het BTW-identificatienummer van de 
afnemer op de factuur te vermelden en een download van de controle van 
het BTW-identificatienummer te bewaren in zijn administratie. Zie hier-
voor ook paragraaf 2.9 en paragraaf 2.10.

2.3 ABC-Transacties

Goederen worden vaak meerdere malen verhandeld, voordat ze bij de uitein-
delijke eigenaar terechtkomen. Dergelijke transacties worden ABC-transac-
ties genoemd. Voor de BTW wordt elke transactie als een afzonderlijke leve-
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ring aangemerkt. In intracommunautair verband kan er maar één levering 
als intracommunautaire levering gelden. Jurisprudentie heeft dit bevestigd 
en in de quick fixes die 1 januari 2020 zijn ingevoerd, is een regeling opgeno-
men waarin staat hoe wordt bepaald in welke schakel het vervoer plaatsvindt.

De intracommunautaire levering is de levering waaraan het grensover-
schrijdende vervoer van het goed kan worden toegerekend. De overige 
transacties hebben te gelden als belaste binnenlandse leveringen. Het is 
van groot belang om te weten bij welke transactie het vervoer plaatsvindt.

Per 1 januari 2020 gelden vereenvoudigde regels om te bepalen aan welke 
van de opvolgende leveringen in de keten het intracommunautair vervoer of 
de verzending moet worden toegeschreven. Alleen die levering wordt dan 
aangemerkt als de intracommunautaire levering. De leveringen in de keten 
die voorafgaan aan de intracommunautaire levering zijn binnenlandse le-
veringen die plaatsvinden in de EU-lidstaat van aanvang van het intracom-
munautaire vervoer. De leveringen in de keten die volgen op de intracom-
munautaire verwerving zijn binnenlandse leveringen die plaatsvinden in 
de lidstaat van aankomst van het intracommunautaire vervoer.

Het intracommunautaire vervoer van de goederen wordt toegerekend aan 
de levering aan of door ‘de tussenhandelaar’, zodat voor de toepassing van 
deze regeling eerst moet worden bepaald wie in de keten die betreffende 
tussenhandelaar is aan wie het intracommunautaire vervoer of de intra-
communautaire verzending wordt toegeschreven.

De tussenhandelaar wordt gedefinieerd als:

‘Die leverancier in de keten die de 
goederen ofwel zelf verzendt of vervoert, 
ofwel voor zijn rekening door een derde 
laat verzenden of vervoeren én die niet 

de eerste leverancier in de keten is.’

Als vaststaat wie de tussenhandelaar is, zijn er twee mogelijkheden:
1 De intracommunautaire levering vindt plaats aan die tussenhandelaar: als 

de tussenhandelaar een BTW-identificatienummer heeft in een andere EU-
lidstaat dan de lidstaat van aanvang van het vervoer.
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2 De intracommunautaire levering vindt plaats door die tussenhandelaar: als 
de tussenhandelaar een BTW-identificatienummer heeft in dezelfde EU-
lidstaat als de lidstaat van aanvang van het vervoer.

De eerste mogelijkheid is de hoofdregel; de tweede mogelijkheid gaat voor 
op de hoofdregel als de tussenhandelaar aan zijn leverancier een BTW-iden-
tificatienummer verstrekt, dat aan hem is verstrekt door de EU-lidstaat van 
waaruit het vervoer of de verzending vertrekt.

Als het intracommunautaire vervoer van de goederen kan worden toegere-
kend aan de levering aan de tussenhandelaar (mogelijkheid 1), dan verricht 
de tussenhandelaar een intracommunautaire verwerving in het land waar 
het vervoer eindigt.

Als het intracommunautaire vervoer van de goederen kan worden toe-
gerekend aan de levering door de tussenhandelaar (mogelijkheid 2), dan 
verricht de tussenhandelaar een intracommunautaire levering in het land 
waar het vervoer aanvangt.

Doordat in de gehele EU het intracommunautaire vervoer van de goederen 
aan dezelfde schakel in de keten zal worden toegerekend, wordt in alle EU-
lidstaten dezelfde levering als intracommunautair aangemerkt. Als gevolg 
daarvan worden ook alle andere transacties in de keten door de betrokken 
EU-lidstaten op gelijke wijze in de heffing betrokken als binnenlandse leve-
ringen in het land van aanvang van het intracommunautaire vervoer, ofwel 
in het land van aankomst van het betreffende goederenvervoer.

Hieronder geven wij een voorbeeld van een ABC-levering.

Voorbeeld: ABC-levering

Ondernemer A gevestigd in Nederland met een NL BTW-identificatienum-
mer verkoopt goederen aan ondernemer B die in België is gevestigd en de 
goederen doorverkoopt aan ondernemer C in België. De goederen worden 
van Nederland naar een ondernemer in België vervoerd. Er zijn twee leve-
ringen. De levering A-B en de levering B-C.
B zorgt voor het vervoer van de goederen van Nederland naar afnemer C in 
België. B is tussenhandelaar.
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Levering A-B
De intracommunautaire levering tegen 0% BTW vindt plaats van A aan B, 
omdat B een BTW-identificatienummer heeft in een andere EU-lidstaat dan 
de lidstaat van aanvang van het vervoer. A moet de bewijzen voor het ver-
voer en het BTW-identificatienummer van A in zijn administratie bewaren.

Bij bovenstaand voorbeeld leidt de regeling ertoe dat het vervoer wordt toege-
rekend aan de eerste levering op het moment dat B het intracommunautaire 
vervoer van de goederen regelt. Indien B zijn BTW-identificatienummer van 
de EU-lidstaat van verzending van de goederen zou verstrekken, dient het 
intracommunautaire vervoer te worden toegerekend aan de levering B-C.

Het bovenstaande leidt tot de nodige complicaties indien partijen van een 
ABC-transactie elk in een afzonderlijke EU-lidstaat gevestigd zijn. B zal 
zich dan namelijk ofwel in het land van leverancier A dan wel in het land 
van afnemer C moeten registeren. Voor deze situatie is daarom een vereen-
voudigde regeling ingevoerd.

Om gebruik te maken van de vereenvoudigde regeling moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan:

 ▪ Er moet sprake zijn van drie partijen die elk in een andere EU-lidstaat zijn 
gevestigd.

 ▪ De goederen moeten worden vervoerd in het kader van de levering van A 
aan B.

 ▪ De goederen moeten rechtstreeks worden vervoerd naar afnemer C.
 ▪ B mag niet zijn geregistreerd in het land van C.

Als aan de voorgaande voorwaarden wordt voldaan, wordt voor de BTW ge-
handeld alsof er twee intracommunautaire leveringen én twee verwervin-
gen plaatsvinden. In de relatie tussen A-B en in de relatie tussen B-C vindt 
er dus een intracommunautaire levering en verwerving plaats. A hoeft geen 
BTW in rekening te brengen aan B, omdat hij een intracommunautaire 
levering tegen het nultarief verricht. B geeft vervolgens een intracommu-
nautaire verwerving aan op zijn periodieke aangifte in zijn eigen land. Op 
dezelfde manier vindt de levering plaats in de relatie van B-C. B moet op 
de factuur aan C zowel zijn eigen BTW-identificatienummer vermelden als 
het BTW-identificatienummer van C.

Daarnaast moet B op de factuur ‘BTW verlegd’ vermelden. Op deze manier 
weet C dat sprake is van een vereenvoudigde ABC-levering. Zoals eerder 
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genoemd is het grote voordeel dat B zich niet hoeft te registreren in het land 
van A dan wel in het land van C.

Voorbeeld: vereenvoudigde ABC-levering
Ondernemer A, gevestigd in Nederland, verkoopt goederen aan onderne-
mer B die in Duitsland gevestigd is. Vervolgens verkoopt B de goederen 
aan ondernemer C die in België is gevestigd. B heeft aan A gevraagd de 
goederen rechtstreeks te leveren aan C. De goederen worden dus bij C in 
België afgeleverd. B geeft zijn Duitse BTW-identificatienummer door aan A. 
In deze situatie kan de vereenvoudigde ABC-levering toepassing vinden. In 
bijlage 3 zijn ABC-transacties opgenomen die zich kunnen voordoen en in 
bijlage 4 staan enkele voorbeelden om dit te illustreren.

BTW-VAlKuIl
Bij goederenleveringen binnen en buiten de EU zijn ondernemers vaak 
onderdeel van een keten. Goederen worden door een Nederlandse onder-
nemer A geleverd aan ondernemer B in Duitsland, die dezelfde goederen 
levert aan ondernemer C in Oostenrijk. De goederen worden veelal recht-
streeks geleverd van A naar C. Dit wordt ook wel een ABC-transactie ge-
noemd. De aangiften van de betrokken ondernemers gaan vaak fout, omdat 
ondernemers niet naar de hele keten kijken om te bepalen waar de levering 
en de verwerving zijn belast.

BTW-VAlKuIl
Ondernemers die in een andere EU-lidstaat belastingplichtig zijn, kun-
nen voor de aangifte, de opgaaf intercommunautaire prestaties (ICP) en 
het betalen van BTW een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen. Bij ABC-
transacties en bij de invoer in andere landen kan dit een rol spelen. Veel on-
dernemers weten niet dat het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger 
in bepaalde lidstaten in bepaalde gevallen verplicht is. Elke lidstaat heeft 
namelijk zijn eigen regels met betrekking tot fiscaal vertegenwoordigers.

2.4 Afstandsverkopen

Bij de levering van een goed aan een afnemer in een andere EU-lidstaat, 
die géén BTW-identificatienummer heeft, is BTW verschuldigd in het land 
waar het vervoer of de verzending aanvangt. Hierdoor wordt tarief-shop-

ping mogelijk door de verzending of het vervoer te laten beginnen in het 



DE BTW CODE INTERNATIONAAL

De BTW Code Internationaal ontcijfert de ingewikkelde BTW-
regelgeving aan de hand van de wet en de meest voorkomen-
de praktijksituaties. Veel Nederlandse ondernemers leveren 
goederen of verrichten diensten aan afnemers in het buiten-
land. Of ze kopen goederen of diensten van leveranciers in 
het buitenland. De BTW-regelgeving bij deze internationale 
handel is ingewikkeld. Binnen de EU gelden Europese BTW-
regels, maar elke EU-lidstaat heeft weer bepaalde vrijheden 
met betrekking tot BTW-vrijstellingen, BTW-tarieven, factuur-
vereisten en verslaglegging. Buiten de EU is het zelfs nog  
lastiger om vast te stellen welke BTW-regels er gelden. 

BTW-adviseur Carola van Vilsteren biedt inzicht. Ze kent de 
internationale BTW-problematiek als geen ander en weet als 
BTW-adviseur en docent precies waar ondernemers en hun 
adviseurs in de BTW-praktijk mee worstelen. De BTW Code 
Internationaal is een must read voor iedereen die internatio-
naal zakendoet.
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