
BelastingZaken advies 4 - april 2021 - pagina 12

© 2021 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige 
wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

colofon

redactie
mr. R. van Doeselaar (hoofdredacteur)
mr. drs. M.H.J. Halters RB
drs. J. de Ruijter
mr. A.M. Zwaan-Gorter

redactieraad
mr. C.W. van Vilsteren, Van Vilsteren BTW 
advies
mr. A.M.A. de Beer, Grant Thornton
dr. R. Betten, Betten Internationaal Fiscaal 
Advies
mr. D.S.M. Sijtsma, Mazars

medewerkers
Msc. J.L. Baaten, Mazars
mr. A.M.A. de Beer, Grant Thornton
mr. A.C. van Driel,  
Flantua Accountants en adviseurs
mr. H.A. Elbert, Elbert Fiscaal Advies
mr. J.W.H. Nietveld, Nietveld loonheffingen en 
inkomstenbelasting
mr. D.S.M. Sijtsma, Mazars
mr. C.W. van Vilsteren,  
Van Vilsteren BTW advies

volgende stap 
Voor handige links, modelbrieven, rekentools 
en voorbeelden kunt u terecht op  
www.fiscaalenmeer.nl bij het betreffende 
artikel.

uitgevers 
Sdu / Indicator 
drs. S. Schönbeck 

redactieadres 
Sdu 
Maanweg 174 
2516 AB Den Haag 
Postbus 20025 
2500 EA Den Haag 
Telefoon (070) 378 04 36 
E-mail belastingzaken@sdu.nl

abonnementen 
Telefoon (070) 378 98 80 
E-mail informatie@sdu.nl 
Internet www.sdu.nl 
Postbus 20025 
2500 EA Den Haag 
Maanweg 174 
2516 AB Den Haag

intracommunautaire leveringen    

Eisen aan vervoer naar ander EU-land
Indien men goederen levert aan een btw-
ondernemer in een ander EU-land, kan dat 
onder strikte voorwaarden tegen 0% btw. 

Voorwaarden Een btw-ondernemer die goederen levert aan een 
btw-ondernemer in een ander EU-land, kan onder de volgende voor-
waarden 0% btw in rekening brengen:

1. de afnemer beschikt over een geldig btw-identificatienummer, te 
checken via het VIES (bewaar hiervan een afdruk of kopie);

2. het vervoer van de goederen naar het andere EU-land kan met 
boeken en bescheiden aannemelijk worden gemaakt;

3. de levering wordt aangegeven in de opgaaf intracommunautaire pres-
taties met ook het btw-identificatienummer van de afnemer.

Wordt er ten onrechte 0% btw toegepast, dan kan de leverancier met 
een aanzienlijke btw-naheffing te maken krijgen.

Hoge Raad In een zaak voor de Hoge Raad (ecli:nl:hr:2021:173) werd 
toepassing van 0% btw geweigerd. Het ging in deze zaak om een 
eenmanszaak die auto’s verkocht en verkoopfacturen uitreikte aan 
afnemers in andere EU-landen. De Nederlandse leverancier bracht 
0% btw in rekening vanwege een intracommunautaire levering. Over 
het vervoer van de auto’s naar de afnemer heeft de Nederlandse leve-
rancier verklaard dat hij het transport niet heeft geregeld en de trans-
porten ook niet heeft betaald. Hierdoor zijn de auto’s niet door of voor 
rekening van de Nederlandse leverancier in het kader van de levering 
naar een ander EU-land vervoerd, zo stelt de rechter. Ook is niet 
aannemelijk gemaakt dat de afnemer van de auto’s deze naar een 
plaats buiten Nederland heeft vervoerd of laten vervoeren. Omdat het 
vervoer van de auto’s vanuit Nederland naar een ander EU-land niet 
aannemelijk is gemaakt, is er geen 0% btw van toepassing. De Belas-
tingdienst heeft daarom terecht een naheffingsaanslag btw opgelegd. 

bz-advies 
Bij de invoering van de quick fixes op 1 januari 2021 is opgenomen dat het vervoer van 
de goederen aannemelijk is gemaakt zodra de leverancier ten minste twee bewijsstuk-
ken kan overleggen, die niet tegenstrijdig zijn aan elkaar en die onafhankelijk van 
elkaar zijn opgesteld, bijv. een correct, volledig en ondertekend CMR-document in com-
binatie met een bankafschrift van de betaling voor het vervoer.

Conclusie Uit de rechtspraak blijkt eens te meer dat voor toepassing 
van 0% btw het van belang is dat aannemelijk kan worden gemaakt 
dat de goederen Nederland hebben verlaten. Levert een btw-onder-
nemer goederen aan een afnemer met btw-identificatienummer in 
een ander EU-land en kan het vervoer van de goederen niet aanneme-
lijk worden gemaakt, bijv. omdat er een correcte afhaalverklaring 
ontbreekt, breng dan het Nederlandse btw-tarief in rekening om 
naheffingen te voorkomen. 

  Vervoert men goederen naar een ander EU-land en wil 
men het 0% btw-tarief toepassen, maak dan onder meer aan-
nemelijk dat de goederen Nederland hebben verlaten!


