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Btw en Brexit
Door de Brexit per 1 januari 2021 gelden er gewijzigde btw-regels bij transacties 

tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Sinds deze datum geldt er 

tussen de EU en het VK een handelsverdrag.

Btw-status Noord-Ierland
Noord-Ierland blijft onderdeel van het douanegebied van 
de EU. Hierdoor zijn er vanaf 1 januari 2021 bij vervoer 
van goederen tussen Noord-Ierland en de EU geen 
douane verplichtingen. Op goederenleveringen aan 
btw-ondernemers in Noord-Ierland blijft het stelsel van 
intracommunautaire leveringen van toepassing.  
Let op. Dit geldt alleen voor leveringen en niet voor dien-
sten. Voor het verrichten van diensten aan en vanuit 
Noord-Ierland wordt Noord-Ierland wel als derde land 
behandeld en gelden de btw-regels zoals zij ook gelden 
voor diensten aan en vanuit het VK.

Btw-gevolgen in- en verkoop goederen VK
Op het laatste moment hebben het VK en de EU 
afspraken gemaakt over de Brexit. Het VK is vanaf 
1 januari 2021 voor de btw een derde land geworden. 
Voor goederen die vanuit Nederland worden uitgevoerd 
naar het VK, moet bij de douane een aangifte ten uitvoer 
worden gedaan. De Nederlandse btw-ondernemer 
vermeldt bij uitvoer 0% btw op de verkoopfactuur. 

Inkoop De inkoop van goederen vanuit het VK naar 
Nederland is import waarover men in Nederland invoer-
rechten en invoer-btw moet betalen. Daarbij moet bij de 
douane een aangifte ten invoer worden gedaan en 
invoer-btw worden afgedragen. Als de btw-ondernemer 
over een artikel 23-vergunning beschikt, mag hij de 
invoer-btw aangeven bij vraag 4a van de btw-aangifte. 
Voor goederen die van oorsprong uit het VK of de EU 
komen, geldt een verlaging van de invoerrechten. Van 
belang is dat de btw-ondernemer over een EORI-nummer 
beschikt om aan de douaneverplichtingen te kunnen 
voldoen. 
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De invoervrijstelling die geldt bij verzendingen met een waarde tot € 22 van-

uit het VK naar de EU, vervalt naar verwachting per 1 juli 2021, zodat ook 

over verzendingen tot € 22 vanaf dat moment invoer-btw verschuldigd is.

Verkoop goederen aan particulieren VK Voor pakketjes 
die vanuit de EU naar het VK gaan met een waarde tot 
GBP 135, komt volgens de Britse overheid een online 
portaal beschikbaar waarin de in het VK verschuldigde 
btw-bedrag kan worden aangegeven en betaald. Bij 
pakketjes met een waarde van GBP 135 (€ 150) of meer 
wordt de btw van de ontvangers in het VK geheven. 
Webshops dienen een btw-identificatienummer aan te 
vragen voor de verkoop en verzending van pakketten met 
een waarde tot en met GBP 135 aan Britse particulieren 
(Noord-Ieren uitgezonderd), zodat zij de btw in het VK 
aan kunnen geven. 

Btw-gevolgen in- en verkoop diensten VK

Het verrichten van een dienst aan een ondernemer in het 
VK is als uitgangspunt belast in het land van de afnemer. 
Vermeld op de verkoopfactuur de woorden ‘VAT out of 
scope’ en geef niets aan in de btw-aangifte. Een dienst 
door een Nederlandse btw-ondernemer verricht aan een 
particulier in het VK, is als uitgangspunt belast in Neder-
land, dus wordt er Nederlandse btw in rekening gebracht. 
In alle gevallen zijn uitzonderingen denkbaar op de 
hoofdregel, bijv. bij diensten aan onroerende zaken. Deze 
diensten zijn belast in het land waar de onroerende zaak 
gelegen is. Daarbij geldt dat bij het verrichten van finan-
ciële diensten aan een afnemer in het VK (buiten de EU) 
vanaf 1 januari 2021 recht op btw-aftrek bestaat ten 
aanzien van de inkopen. Neemt een btw-ondernemer in 
Nederland een dienst af van een btw-ondernemer uit het 
VK, dan is volgens de hoofdregel de dienst belast in 
Nederland en moet de afnemer de btw in zijn btw-aan-
gifte aangeven bij vraag 4a van de btw-aangifte.
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Btw die vanaf 1 januari 2021 in het VK is betaald, kan niet via de portal 

bij de Belastingdienst worden teruggevraagd, maar moet in het VK wor-

den teruggevraagd. De deadline voor het terugvorderen van de in 2020 

in het VK betaalde btw via de portal is mogelijk tot 1 april 2021. 

  Door de Brexit is het VK voor de btw per 1 januari 2021 een derde land. De btw-gevolgen van transacties 
met het VK wijzigen hierdoor, zodat bij aan- en verkoop van goederen er sprake is van import en export. Vol-
doe aan de douaneformaliteiten!


