
BelastingZaken advies 6 - juni 2021 - pagina 10

internationaal transport    

Btw en internationaal transport, hoe zit het met de btw?
Door de uitvoering van de Brexit per 1 januari 2021 wordt het vervoer van 
goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk voor de btw op een andere wijze 
behandeld dan tot 1 januari 2021 het geval was.

Grensoverschrijdend In een situatie waarin er sprake is 
van een grensoverschrijdende dienst of levering, moet de 
btwondernemer alert zijn op de btwgevolgen. Daarbij 
moet er voor de btw bovendien onderscheid worden 
gemaakt tussen situaties die zich afspelen binnen de EU, 
en situaties die zich afspelen buiten de EU. 

Levering goederen buiten EU 
De levering van goederen door een ondernemer aan een 
afnemer buiten de EU is belast met 0% btw, op voorwaarde 
dat het vervoer van de goederen naar een land buiten de 
EU aannemelijk kan worden gemaakt met douane
documenten. Er is dan sprake van uitvoer.  Diensten met 
betrekking tot nog nietingevoerde goederen of goederen 
die door een ondernemer worden uitgevoerd, zijn net als 
de uitvoer van de goederen zelf, belast met 0% btw. 

Transport bij uitvoer van goederen
Verricht een in Nederland gevestigd vervoersbedrijf het 
transport van goederen naar een land buiten de EU, in 
opdracht van een andere ondernemer, dan is er 0% btw 
verschuldigd op de transportdienst. Doordat de Brexit in 
werking is getreden, doet deze situatie zich vaker voor 
dan voorheen. Vanaf 1 januari 2021 is er 0% btw 
verschuldigd op een transportdienst waarbij de goederen 
de EU worden uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk. 
Tot 1 januari 2021 werd een transportdienst in opdracht 
van een ondernemer in verband met de levering van een 
goed vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, 
voor de btw behandeld zoals nu nog steeds de transport
dienst in opdracht van een ondernemer in een ander 
EUland wordt belast. De btw is dan verschuldigd in het 
land van de afnemer. Is de afnemer gevestigd in een 
ander EUland, dan wordt de btw verlegd. Is de afnemer 
gevestigd in Nederland, dan is er 21% btw verschuldigd. 

Voorbeeld
GmbH gevestigd in Duitsland verkoopt goederen aan A Ltd. in het 
Verenigd Koninkrijk, wat voor de btw is aan te merken als export. 
GmbH geeft BV A, gevestigd in Nederland, opdracht tot het vervoer. 
BV A brengt op haar transportdienst aan GmbH 0% btw in rekening, 
omdat haar transportdienst ziet op vervoer in verband met een export-
levering door GmbH.

Transport bij invoer goederen
Het transport van ingevoerde goederen tot op de plaats 
van bestemming, het afleveradres, is belast met 0% btw. 
Uit de gegevens die ten tijde van de invoer bekend zijn, 
moet worden afgeleid wat de plaats van bestemming is. 
Dit wijkt af van de vervoersdienst door een onderneming 
in verband met een intracommunautaire levering. In dat 
geval moet de ondernemer die de transportdienst 
verricht, geen 0% btw in rekening brengen. Volgens de 
hoofdregel wordt de btw naar de afnemer verlegd als de 
afnemer een btwondernemer is die in een ander 
EUland gevestigd is en over een geldig btwidentificatie
nummer beschikt. Als de afnemer, net als het transport
bedrijf, in Nederland is gevestigd, dan moet er Neder
landse btw in rekening worden gebracht als het transport 
intra communautaire goederenvervoer betreft. 

Btw en bewijsvoering
Voor toepassing van 0% btw op de dienst die samen
hangt met de invoer of uitvoer van goederen, is het van 
belang dat boeken en bescheiden aannemelijk maken dat 
het gaat om goederen die nog niet zijn ingevoerd of 
goederen die worden uitgevoerd. Denk bijv. aan vervoers
documenten waarop als afzender of geadresseerde een 
douaneexpediteur staat vermeld. Bewaar de douane
documenten ook in de administratie. Uit de documenten 
moet blijken dat de goederen onmiddellijk voorafgaand 
aan het transport vanuit een land buiten de EU onder een 
douaneregeling Nederland zijn binnen gebracht. Gaat het 
om een transportdienst in verband met uitvoer, dan moet 
uit de documenten blijken dat de goederen aansluitend 
op het vervoer buiten de EU worden getransporteerd. 

bz-advies
Een transportdienst in verband met uitvoer of invoer van goederen is 
belast met 0% btw als er met documenten aannemelijk kan worden 
gemaakt dat de goederen onmiddellijk voorafgaand aan het transport 
vanuit een land buiten de EU onder een douaneregeling Nederland zijn 
binnengebracht of dat de goederen aansluitend op het vervoer buiten 
de EU worden getransporteerd. 

  Voor transportbedrijven die met name vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk verzorgen, is het van 
belang dat zij 0% btw in rekening brengen en niet de btw verleggen naar de afnemer.


