Goederen en diensten naar andere EUlanden
U levert goederen of diensten aan klanten in een ander EU-land. Moet u btw in rekening
brengen aan uw klant of niet? En waar doet u aangifte? Dat hangt ervan af of u goederen of
diensten levert. En of uw klanten btw-aangifte doen.

Btw berekenen
Over het algemeen brengt u geen btw in rekening aan ondernemers uit andere EU-landen. Bij
goederen past u dan het 0%-tarief toe en bij diensten wordt de btw naar uw klant verlegd.
Levert u goederen of diensten aan klanten die geen aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren?
U brengt dan normaal gesproken 6 of 21% Nederlandse btw in rekening..

Btw berekenen bij export goederen naar
EU-landen
Levert u goederen aan klanten in andere EU-landen? Voor de berekening van btw maakt het
uit of uw klanten wel of geen btw-aangifte doen. De hoofdregels zijn:
Verkoopt u goederen aan een klant die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een
particulier? Dan brengt u de btw in rekening die geldt in het land van uw klant. Op deze
regel bestaat een belangrijke uitzondering.

Export naar klanten in de EU die geen btwaangifte doen: drempelbedragen
Levert u goederen aan een klant in een ander EU-land en doet deze klant geen btw-aangifte ?
En vervoert u de goederen zelf naar dat land of laat u de goederen daar naartoe vervoeren? U
brengt dan in principe de btw in rekening van het EU-land waar de goederen naartoe gaan. Dit
noemen we afstandsverkopen. Klanten die geen btw-aangifte doen zijn bijvoorbeeld
particulieren, vrijgestelde ondernemers of organisaties die geen ondernemer zijn.

Drempelbedragen bij afstandsverkopen
Bij afstandsverkopen geldt dat u buitenlandse btw in rekening moet brengen. Om te
voorkomen dat u zich al voor 1 enkele levering in een ander EU-land moet laten registreren,
hebben de EU-landen drempelbedragen afgesproken. Tot aan die drempelbedragen per land
mag u Nederlandse btw in rekening brengen. Daarboven moet u het btw-tarief van het land
van de klant in rekening brengen. Voor Duitsland is dat € 100.000,-- .

Wat betekent dat voor u?
Verkoopt u in 1 jaar in totaal meer dan het drempelbedrag dat per land geldt? Dan moet u het
btw-tarief van het land van de klant in rekening brengen. Dat doet u vanaf het moment dat u
het drempelbedrag bereikt. U moet zich vanaf dan, ook in dat land als ondernemer registreren
en daar btw-aangifte doen. Als u het vorige jaar boven het drempelbedrag uitkwam, moet u
het jaar daarop ook buitenlandse btw in rekening brengen, ook als u in dat jaar het
drempelbedrag niet overschrijdt.

Kiezen voor buitenlandse btw
Wilt u niet altijd de drempelbedragen in de gaten houden? En verschillende btw-tarieven
moeten toepassen? Dat kan als u ervoor kiest altijd de regeling voor afstandsverkopen toe te
passen. U brengt dan altijd buitenlandse btw in rekening aan klanten die in een ander EU-land
geen btw-aangifte doen.

Uitzonderingen bij afstandsverkopen
De regeling voor afstandsverkopen geldt niet bij export van:




accijnsgoederen
nieuwe auto's en andere nieuwe vervoermiddelen.
Dit is wat wij verstaan onder Nieuwe vervoermiddelen.
margegoederen

De bedragen van deze leveringen telt u niet mee voor het drempelbedrag.

Uw klant heeft ook een drempel
Is uw klant een ondernemer die geen btw-aangifte doet, of een organisatie die geen
ondernemer is? Voor deze groepen geldt dat zij tot bepaalde maximumbedragen goederen
kunnen kopen in een ander EU-land, tegen het btw-tarief van dat EU-land. Komt zo'n klant
boven het drempelbedrag? Dan zal hij u vragen om een factuur met 0% btw. Voor u is dan
sprake van een intracommunautaire levering. Uw klant moet de btw in eigen land aangeven en
betalen..


Verkoopt u goederen aan een klant die btw-aangifte doet in een ander EU-land,
bijvoorbeeld een ondernemer? En worden die goederen vervoerd naar een ander EUland? Dan past u het 0%-tarief toe. Uw klant berekent de btw volgens het tarief dat in
het andere EU-land geldt en betaalt deze in dat land. Voor u als leverancier is dit een
intracommunautaire levering. Voor uw klant geldt dit als een intracommunautaire
verwerving.

Wat moet u doen bij een intracommunautaire levering?




Voor de levering verstuurt u een factuur met 0% btw.
U geeft de levering in Nederland aan in uw btw-aangifte.
U geeft de levering op in uw 'Opgaaf intracommunautaire prestaties'.

Uitzonderingssituaties
In sommige situaties wordt afgeweken van de hierboven genoemde hoofdregels.
Het grootste deel van de goederen gaat met 0% btw naar andere EU-landen. En meestal
betaalt uw klant de btw in eigen land. In onderstaande situaties gelden echter andere regels:







U exporteert nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen.
Dit is wat wij verstaan onder Nieuwe vervoermiddelen.
U bent betrokken bij ABC-leveringen.
Uw klanten doen geen btw-aangifte of zijn particulieren.
U exporteert accijnsgoederen.
U exporteert margegoederen.
Uw goederen gaan de grens over, maar blijven van u.

Gebruik het hulpmiddel
Twijfelt u of u 0% btw in rekening moet brengen? U weet het zeker met het hulpmiddel
Leveren van goederen naar het buitenland te raadplegen op de site van de Belastingdienst.

Controleer het btw-identificatienummer van uw klant
Voor u is het belangrijk om te weten of uw klant een ondernemer is. Als u namelijk 0% btw in
rekening brengt en bij controle van uw administratie blijkt dat uw klant geen ondernemer is,
krijgt u een naheffingsaanslag. U moet dan alsnog btw betalen over de goederen die u zonder
btw hebt geleverd. Controleer het btw-identificatienummer daarom altijd.
Wilt u het btw-identificatienummer van uw klant controleren? Ga dan naar de internetsite van
de Europese Commissie. U kunt hier de btw-identificatienummers van uw afnemers uit alle
EU-lidstaten controleren. Dus ook die van uw Nederlandse afnemers.
Op deze internetsite kunt u naast de geldigheid van het btw-identificatienummer ook de naamen adresgegevens van uw afnemer controleren. Is het nummer niet geldig of wijken de naamen adresgegevens af? Neem dan contact op met uw afnemer.
Let op!
Controleren van naam- en adresgegevens van klanten in Duitsland via bovenstaande
internetsite is niet mogelijk. De bevestiging dat het btw-identificatienummer geldig is, is dan
voldoende.

Bevestiging van controle
Wilt u een bevestiging van de door u uitgevoerde btw-identificatienummercontrole? Dan kunt
u het resultaat van de controle afdrukken en/of opslaan in uw computer. Bij het controleren
kunt u uw eigen btw-identificatienummer invoeren. Deze wordt dan getoond op de
bevestiging.

Verantwoordelijkheid EU-lidstaten
De wijze waarop de controle is ingericht, is de verantwoordelijkheid van iedere EU-lidstaat
afzonderlijk. Bovendien zijn de lidstaten zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en
inhoud van hun ondernemersbestand. Als het (tijdelijk) niet mogelijk is om voor een lidstaat
een controle uit te voeren, dan heeft het geen zin contact op te nemen met de Belastingdienst.
De EU-internetsite adviseert u wat te doen.

Meerdere btw-identificatienummers controleren
U kunt via de EU-internetsite één of meerdere btw-identificatienummers geautomatiseerd
controleren. Informatie over deze wijze van controle, maar ook het antwoord op andere
vragen vindt u op de EU-internetsite in de rubriek 'Veelgestelde vragen' (FAQ).

Administratie bijhouden
Zakendoen met het buitenland brengt een aantal extra administratieve verplichtingen met zich
mee. Soms moet u zelfs aangifte doen in andere EU-landen.
Als u goederen of diensten levert naar een ander EU-land moet u dezelfde gegevens
bijhouden als bij uw binnenlandse verkopen.
Houd er rekening mee dat er voor specifieke goederen en in bijzondere situaties andere regels
gelden. Dat betekent dat u soms iets anders moet doen in uw administratie.
Voor u is het belangrijk om te weten of uw klant als ondernemer in een ander EU-land bekend
is. Brengt u 0% btw in rekening en blijkt bij controle van uw administratie dat uw klant geen
btw-aangifte hoeft te doen? Dan krijgt u een naheffingsaanslag. U moet dan alsnog btw
betalen over de goederen die u zonder btw hebt geleverd. U moet ook kunnen aantonen dat de
goederen Nederland hebben verlaten en zijn vervoerd naar een ander EU-land.

Is uw klant ondernemer?
U moet kunnen aantonen dat u de goederen hebt verkocht aan een klant die btw-aangifte doet.
Dat doet u bijvoorbeeld met:




de factuur
het betalingsbewijs
het btw-identificatienummer van de klant
Vraag uw klant om zijn btw-identificatienummer. U kunt het nummer controleren om
er zeker van te zijn dat uw klant als ondernemer bekend is.

Met 'ondernemer' bedoelen wij hier ook klanten die geen ondernemer zijn, maar wel een btwidentificatienummer hebben.

Zijn de goederen naar een ander EU-land vervoerd?
U toont aan dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd met bijvoorbeeld de
volgende documenten:




de polis van een vervoersverzekering
een kopie van de vrachtbrief
een vervoersverklaring
Als de klant de goederen zelf afhaalt, vraag hem dan om een vervoersverklaring.

Inhoud vervoersverklaring
In een vervoersverklaring moeten staan:






de naam van de klant
het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd
uw factuurnummer
de plaats van bestemming
de toezegging van de klant dat hij bereid is ons nadere informatie te geven over de
bestemming van de goederen

Is de klant betrouwbaar?
Als u bij controle niet kunt aantonen dat uw goederen Nederland hebben verlaten, moet u
alsnog btw betalen. Zorg er daarom voor dat u kunt aantonen dat u te goeder trouw hebt
gehandeld. Lever bijvoorbeeld alleen met 0% aan vaste klanten die al vaker zonder problemen
bij u hebben gekocht. In andere gevallen kunt u de klant beter Nederlandse btw in rekening
brengen.

Bewaar bewijzen
U moet kunnen aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen in een ander
EU-land.

Is uw klant ondernemer?
U moet kunnen aantonen dat u de goederen hebt verkocht aan een klant die btw-aangifte doet.
Dat doet u bijvoorbeeld met:




de factuur
het betalingsbewijs
het btw-identificatienummer van de klant
Vraag uw klant om zijn btw-identificatienummer. U kunt het nummer controleren om
er zeker van te zijn dat uw klant als ondernemer bekend is.

Met 'ondernemer' bedoelen wij hier ook klanten die geen ondernemer zijn, maar wel een btwidentificatienummer hebben.

Zijn de goederen naar een ander EU-land vervoerd?
U toont aan dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd met bijvoorbeeld de
volgende documenten:




de polis van een vervoersverzekering
een kopie van de vrachtbrief
een vervoersverklaring
Als de klant de goederen zelf afhaalt, vraag hem dan om een vervoersverklaring.

Statistiekopgaaf aan CBS
Levert u intracommunautair per jaar voor meer dan € 900.000 goederen naar andere EUlanden? Of verwerft u intracommunautair jaarlijks voor meer dan dit bedrag uit andere EUlanden? Dan moet u elke maand een statistiekopgaaf doen aan het CBS. Hebt u te maken met
leveringen én verwervingen? En gaat u alleen bij 1 van deze activiteiten over deze grens van €
900.000? Dan hoeft u alleen voor die activiteit opgaaf te doen. Als u voor de 1e keer de
genoemde grenzen overschrijdt, krijgt u van het CBS het verzoek om statistiekopgaaf te doen.

Digitale opgaaf
U moet de opgaaf digitaal doen. U kunt dat doen met het gratis softwarepakket IRIS of met
een eigen applicatie.

Meer informatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Antwoordnummer 5050
6400 WC Heerlen
Telefoon: (045) 570 64 00
U kunt ook contact opnemen via de internetsite van het CBS.

Houd de EU en niet-EU gescheiden
Doet u zaken binnen en buiten de EU? Maak dan in uw administratie onderscheid hierin.

Factureren
Als u zakendoet met andere EU-landen gelden aanvullende eisen waaraan uw factuur moet
voldoen.. Dat betekent onder andere dat u naast de wettelijk verplichte gegevens ook de
bewaartermijn van facturen moet aanhouden.
Houd naast de normale eisen waar uw factuur aan moet voldoen, rekening met:


extra factuureisen bij goederen

Als u goederen exporteert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering,
dan moet uw factuur aan extra eisen voldoen:




Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de
btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer
aan uw klant. Controleer het btw-identificatienummer altijd.
U factureert met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit
blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke
gewenste taal:
o 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB '68' of
o
'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112'

Doorlopende intracommunautaire leveringen worden steeds geacht te zijn voltooid bij afloop
van elke kalendermaand.


extra factuureisen bij diensten

Als u diensten levert aan klanten in EU-landen die btw-aangifte doen, brengt u meestal geen
btw in rekening. De klant berekent de btw en geeft die aan in eigen land. U stuurt een factuur
zonder btw en vermeldt daarop:



de btw-identificatienummers van u én uw klant. Vraag het btw-identificatienummer
aan uw klant. Controleer het btw-identificatienummer altijd.
'btw verlegd'. U kunt dat ook doen in het Engels, Duits of Frans.

Bij sommige diensten moet u wel btw in rekening brengen.
Voor sommige diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is.
Levert u 1 van de hierna genoemde diensten? En wilt u weten waar de dienst belast is en wie
de btw moet aangeven? Gebruik dan hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland op de site
van de Belastingdienst..

Uitgezonderde diensten geleverd aan ondernemers:






diensten die te maken hebben met onroerende zaken
diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het
gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
personenvervoer
restaurant- of cateringdiensten

Uitgezonderde diensten geleverd aan particulieren:




















overdragen en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, handelsmerken
en soortgelijke rechten
het (gedeeltelijk) niet uitoefenen van een beroepsactiviteit of een hierboven vermeld
recht
reclamediensten
diensten door adviseurs, ingenieurs, advocaten of accountants en soortelijke diensten
gegevensverwerking en informatieverschaffing
beschikbaar stellen van personeel
verhuur van roerende zaken, met uitzondering van vervoermiddelen
financiële diensten, verzekeringsdiensten en bankverrichtingen, met uitzondering van
de verhuur van safeloketten
transport- en emissiediensten via aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen
(inclusief toegang geven tot deze systemen) en diensten die hiermee samenhangen
elektronische diensten
telecommunicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten
verhuur van een vervoermiddel
personen- of goederenvervoer
restaurant- of cateringdiensten
diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of
onderwijs
werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen
bemiddeling in naam en voor rekening van derden
diensten die te maken hebben met onroerende zaken
activiteiten die met goederenvervoer samenhangen, zoals laden, lossen, intern vervoer
en soortgelijke diensten

Factureren bij klanten die geen btw-aangifte doen
Levert u diensten naar andere EU-landen?Als u buitenlandse btw in rekening brengt, moet uw
factuur ook voldoen aan de buitenlandse factuureisen.

Wel of geen btw-identificatienummer?
Werkt u voor een particulier? In de meeste gevallen is dan de dienst belast in Nederland en
brengt u dus Nederlandse btw in rekening. Met een 'particulier' bedoelen we in dit geval een
klant die geen btw-identificatienummer heeft.
Is uw klant een ondernemer? Dan geldt vaak: de dienst is belast in het land van de afnemer,
waarbij die afnemer zelf de btw berekent en betaalt in zijn eigen land. We noemen dit
intracommunautaire diensten. Met 'ondernemer' bedoelen we hier ook een organisatie die
geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft.

Verplicht een factuur geven
U moet altijd een factuur geven bij de levering van diensten aan een ondernemer of een
rechtspersoon die geen ondernemer is. Ook bij een vooruitbetaling voor deze diensten, moet u
een factuur geven. Komt de vooruitbetaling niet van de afnemer maar van een andere
ondernemer of een andere rechtspersoon die geen ondernemer is? Dan moet u ook een factuur
geven.

Elektronische facturen
EU-landen stellen verschillende eisen aan elektronische facturen. Bent u op zoek naar de
nationale regels van een ander EU-land? Een goed startpunt hiervoor is: www.efactureren.info.

Aangifte doen
Ook als u het 0%-tarief toepast of de btw naar uw klant is verlegd, moet u aangifte doen.
Daarnaast doet u periodiek een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).
Naast de btw-aangifte doet u ook de opgaaf intracommunautaire prestaties. Hierin vult u alle
intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten in, die u hebt geleverd aan
klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Ook moet u de waarde van eigen
goederen die u naar een ander EU-land hebt gebracht, op de opgaaf ICP vermelden. Dit
noemen wij fictieve intracommunautaire leveringen.

Waar vindt u de opgaaf ICP?
De opgaaf ICP vindt u op het beveiligde gedeelte van onze internetsite, onder 'Overige
formulieren'. U kunt ook aangifte- of administratiesoftware gebruiken.

Waarover doet u opgaaf ICP?
U bent verplicht opgaaf ICP te doen over uw:




intracommunautaire leveringen
intracommunautaire diensten
overbrenging van eigen goederen naar een ander EU-land

Intracommunautaire leveringen geeft u aan in het tijdvak van de factuurdatum.
Intracommunautaire diensten geeft u aan in het tijdvak waarin u de dienst hebt geleverd. U
hoeft geen opgaaf ICP te doen als u in een tijdvak niets hebt geleverd.
Zijn de diensten in het land van uw afnemer belast met 0% btw of vrijgesteld? Dan moet u ze
niet vermelden in deze opgaaf.

Vergelijk de opgaaf ICP met uw 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. 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 landen binnen de EU'.

Wanneer moet u de opgaaf ICP doen?
Levert u goederen? Afhankelijk van uw situatie moet u over 1 van deze tijdvakken opgaaf
ICP doen. Bent u dienstverlener? Dan mag u zelf kiezen over welk tijdvak u opgaaf ICP doet.
Dienstverleners mogen kiezen over welk tijdvak ze opgaaf ICP doen. Levert u goederen? Dan
mag u alleen voor een tijdvak kiezen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.





per maand
U mag altijd maandelijks opgaaf ICP doen.
per 2 maanden
U kunt deze periode alleen kiezen als u in de 2e maand van het gekozen tijdvak
(kwartaal) de grens van € 100.000 voor intracommunautaire leveringen hebt
overschreden. Nadat u deze opgaaf hebt gedaan, moet u maandelijks opgaaf doen van
uw intracommunautaire leveringen.
per kwartaal
Er zijn verschillende regels voor leveringen en diensten:
o U mag uw intracommunautaire leveringen per kwartaal opgeven, als u in dit
kwartaal of in 1 van de vorige 4 kwartalen het bedrag van € 100.000 aan



intracommunautaire leveringen niet hebt overschreden. Deze grens van €
100.000 geldt per 1 januari 2010.
o U mag uw intracommunautaire diensten altijd per kwartaal opgeven, ook als u
uw leveringen per maand doet. U doet dan maandelijks opgaaf van uw
leveringen en aan het eind van het kwartaal een kwartaalopgaaf van uw
diensten.
per jaar
U kunt per jaar opgaaf doen als u aan de voorwaarden voldoet. Hoe u een vergunning
aanvraagt, leest u bij Toestemming aanvragen voor jaaropgaaf ICP.

Eerdere opgaaf corrigeren
Hebt u een fout gemaakt? U corrigeert die door in de volgende opgaaf ICP de juiste gegevens
op te geven. Accepteert uw klant de goederen niet en stuurt hij deze terug? Hoe u dan uw
opgaaf corrigeert, leest u bij Uw klant accepteert de goederen niet.
Accepteert uw klant de goederen niet en stuurt hij deze terug? Er zijn dan 3 mogelijkheden:





Hebt u de levering nog niet opgenomen in uw opgaaf ICP en btw-aangifte? Dan hoeft
u verder niets te doen. U kunt dan doen alsof de levering niet heeft plaatsgevonden.
Hebt u uw opgaaf ICP en btw-aangifte al gedaan? En hebt u een creditfactuur
uitgereikt? Corrigeer dan uw opgaaf ICP door de creditfactuur op te nemen in een
nieuwe opgaaf over het tijdvak waarin u de creditfactuur hebt uitgereikt. U vermeldt
het negatieve bedrag in rubriek 3a. In uw btw-aangifte neemt u het negatieve bedrag
op in rubriek 3b.
Het tijdvak van de nieuwe opgaaf ICP moet gelijk zijn aan het tijdvak van de nieuwe
btw-aangifte.
Hebt u uw opgaaf ICP en btw-aangifte al gedaan? En hebt u geen creditfactuur
uitgereikt? Dan vermeldt u in een nieuwe opgaaf ICP het negatieve bedrag in rubriek
2a. Correctie van de btw-aangifte doet u dan per brief. Deze stuurt u naar:
Belastingdienst/Central Liaison Office
Postbus 378
7600 AJ Almelo

Fiscale eenheden
Wie doet de opgaaf ICP bij een fiscale eenheid?

1 btw-aangifte voor de fiscale eenheid
Doet de fiscale eenheid 1 btw-aangifte voor alle ondernemingen? Dan geldt voor de opgaaf
ICP het volgende:





U vult voor de fiscale eenheid in de btw-aangifte het totaal in van de
intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten.
De onderneming binnen de fiscale eenheid die de goederen of diensten heeft geleverd,
handelt onder eigen btw-identificatienummer en naam. Dit nummer is gelijk aan het
oorspronkelijke btw-identificatienummer dat al vóór opname in de fiscale eenheid aan
de onderneming is toegekend.
Voor elke onderneming die intracommunautair handelt wordt een afzonderlijke opgaaf
ICP ingediend, waarop naast het btw-nummer van de fiscale eenheid ook het eigen
btw-identificatienummer wordt vermeld.

Ondernemingen doen zelf btw-aangifte
Kiest een onderneming binnen de fiscale eenheid ervoor zelf btw-aangifte te doen? Dan wordt
hiervoor een afzonderlijk btw-nummer afgegeven. Dit btw-nummer is afgeleid van het btwnummer dat is verstrekt aan de fiscale eenheid.
Het verschil zit in de toevoeging. Het btw-nummer van de fiscale eenheid eindigt op B01. Die
van een onderneming in een fiscale eenheid eindigt bijvoorbeeld op B02.



De onderneming doet btw-aangifte en opgaaf ICP met het btw-nummer dat is afgeleid
van het btw-nummer van de fiscale eenheid.
De onderneming vermeldt op de opgaaf ICP ook het eigen btw-identificatienummer.
Dit nummer is gelijk aan het oorspronkelijke btw-identificatienummer die al vóór
opname in de fiscale eenheid aan de onderneming is toegekend.

Verwervingen en afgenomen intracommunautaire diensten
Een onderneming van een fiscale eenheid neemt onder eigen naam en btwidentificatienummer goederen en diensten af van ondernemers uit andere EU-landen die btwaangifte doen. De fiscale eenheid moet dan het totaalbedrag van de verwervingen per
onderneming specificeren.

Export van specifieke goederen
Bij de export van specifieke goederen en in bijzondere situaties gelden andere regels.
Het grootste deel van de goederen gaat met 0% btw naar andere EU-landen. En meestal
betaalt uw klant de btw in eigen land. In onderstaande situaties gelden echter andere regels:







U exporteert nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen.
Dit is wat wij verstaan onder Nieuwe vervoermiddelen.
U bent betrokken bij ABC-leveringen.
Uw klanten doen geen btw-aangifte of zijn particulieren.
U exporteert accijnsgoederen.
U exporteert margegoederen.
Uw goederen gaan de grens over, maar blijven van u.

Winterswijk , 11 februari 2013.
Opgesteld door : J.W.F.Deunk

