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Lijst 
Goederencodes
Codes voor de verzending van gegevens overeenkomstig 
artikel 34 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1798/2003

Belastingdienst



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Algemene informatie

Hoe gebruikt u deze lijst?
De goederen(sub)codes die u kunt gebruiken verschillen per EU-land. 
Het systeem controleert niet of  het EU-land waar u het verzoek doet de door 
u gebruikte goederen(sub)code ook toestaat. Als u een niet bestaande of 
onjuiste goederen(sub)code gebruikt, kan uw verzoek worden afgewezen.
Welke goederencodes (VAT Refund Code) de EU-landen toestaan kunt u vinden 
op http://ec.europa.eu

Gebruikt u goederencode 1 t/m 9 dan mag u slechts een goederensubcode invullen.
Gebruikt u goederencode 10 dan mag u de subcode alleen leeg laten, als u een 
omschrijving invult. Zonder omschrijving is de subcode verplicht.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRefund/codes/VatRefCodesPublication.html


 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

1. 1 Brandstof voor vervoermiddelen met een massa van meer dan 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

1. 1.1 Benzine
1. 1.2 Gasolie
1. 1.3 Lpg
1. 1.4 Aardgas
1. 1.5 Biobrandstof
1. 2 Brandstof voor vervoermiddelen met een massa van ten 

hoogste 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende 
passagiers

1. 2.1 Benzine
1. 2.2 Gasolie
1. 2.3 Lpg
1. 2.4 Aardgas
1. 2.5 Biobrandstof
1. 2.6 PKW
1. 2.7 LKW
1. 3 Brandstof voor vervoermiddelen voor het vervoer van 

betalende passagiers
1. 3.1 Benzine
1. 3.2 Gasolie
1. 3.3 Lpg
1. 3.4 Aardgas
1. 3.5 Biobrandstof
1. 4 Brandstof specifiek gebruikt voor testvoertuigen
1. 5 Aardolieproducten gebruikt voor het smeren van 

vervoermiddelen of motoren
1. 6 Brandstof aangekocht met het oog op wederverkoop
1. 7 Brandstof voor vervoermiddelen voor goederenvervoer

1 Brandstof

Code Subcode

1. 8 Brandstof voor personenauto’s en MPV’s
1. 8.1 Uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden
1. 8.2 Gedeeltelijk gebruikt voor commercieel personenvervoer, 

rijonderricht of verhuur
1. 8.3 Gedeeltelijk gebruikt voor andere dan de onder 1.8.2 genoemde 

doeleinden
1. 9 Brandstof voor motorrijwielen, kampeerwagens en vaartuigen 

voor sport- of recreatiedoeleinden, en luchtvaartuigen met een 
massa van minder dan 1.550 kg

1. 9.1 Gebruikt voor commercieel personenvervoer, vlieg-, vaar- of 
rijonderricht, of verhuur

1. 9.2 Gebruikt voor zakelijke doeleinden
1. 10 Brandstof voor machines en landbouwtrekkers
1. 10.1 Benzine
1. 10.2 Gasolie
1. 10.3 Lpg
1. 10.4 Aardgas
1. 10.5 Biobrandstof
1. 11 Brandstof voor vervoermiddelen voor personenvervoer met 

minder dan 9 zitplaatsen of huurauto’s
1. 11.1 Benzine
1. 11.2 Gasolie
1. 11.3 Lpg
1. 11.4 Aardgas
1. 11.5 Biobrandstof
1. 12 Brandstof voor andere dan de onder 1.8 en 1.9 bedoelde 

vervoermiddelen voor personenvervoer
1. 13 Brandstof voor vervoermiddelen waarvoor geen beperking van 

het recht op aftrek bestaat
1. 14 Brandstof voor vervoermiddelen waarvoor een beperking van 

het recht op aftrek bestaat



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

2. 1 Verhuur van vervoermiddelen met een massa van meer dan 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

2. 2 Verhuur van vervoermiddelen met een massa van ten hoogste 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

2. 2.1 Voor een ononderbroken periode van meer dan zes maanden
2. 2.2 Voor een ononderbroken periode van ten hoogste zes maanden
2. 2.3 PKW
2. 2.4 LKW
2. 3 Verhuur van vervoermiddelen voor het vervoer van betalende 

passagiers
2. 3.1 Voor een ononderbroken periode van meer dan zes maanden
2. 3.2 Voor een ononderbroken periode van ten hoogste zes maanden
2. 4 Verhuur van vervoermiddelen voor goederenvervoer
2. 5 Verhuur van personenauto’s en MPV’s
2. 5.1 Uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden
2. 5.2 Gedeeltelijk gebruikt voor commercieel personenvervoer of 

rijonderricht
2. 5.3 Gedeeltelijk gebruikt voor andere dan de onder 2.5.2 genoemde 

doeleinden
2. 6 Verhuur van motorrijwielen, kampeerwagens en vaartuigen 

voor sport- of recreatiedoeleinden, en luchtvaartuigen met een 
massa van minder dan 1.550 kg

2. 6.1 Gebruikt voor commercieel personenvervoer of vlieg-, vaar- of 
rijonderricht

2. 6.2 Gebruikt voor andere zakelijke doeleinden
2. 7 Verhuur van personenauto’s van de categorie M1
2. 8 Verhuur van vervoermiddelen voor personenvervoer met meer 

dan 9 zitplaatsen
2. 9 Verhuur van vervoermiddelen voor personenvervoer met 

minder dan 9 zitplaatsen
2. 9.1 Gebruikt voor commerciële activiteiten
2. 9.2 Gebruikt voor andere dan commerciële activiteiten

2 Verhuur van vervoermiddelen

Code Subcode

2. 10 Verhuur van vervoermiddelen waarvoor geen beperking van het 
recht op aftrek bestaat

2. 11 Verhuur van vervoermiddelen waarvoor een beperking van het 
recht op aftrek bestaat

2. 12 Verhuur van andere dan onder 2.5 en 2.6 genoemde 
vervoermiddelen



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

3. 1 Uitgaven in verband met vervoermiddelen met een massa van 
meer dan 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende 
passagiers

3. 1.1 Aankoop van vervoermiddelen met een massa van meer dan 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

3. 1.2 Onderhoud van vervoermiddelen met een massa van meer dan 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

3. 1.3 Aankoop en aanbrenging van accessoires op of aan 
vervoermiddelen met een massa van meer dan 3.500 kg, andere 
dan voor het vervoer van betalende passagiers

3. 1.4 Stallen of parkeren van vervoermiddelen met een massa van 
meer dan 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende 
passagiers

3. 1.5 Overige uitgaven in verband met vervoermiddelen met een 
massa van meer dan 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van 
betalende passagiers

3. 2 Uitgaven in verband met vervoermiddelen met een massa van 
ten hoogste 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van 
betalende passagiers

3. 2.1 Aankoop van vervoermiddelen met een massa van ten hoogste 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

3. 2.2 Onderhoud van vervoermiddelen met een massa van ten 
hoogste 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende 
passagiers

3. 2.3 Aankoop en aanbrenging van accessoires op of aan 
vervoermiddelen met een massa van ten hoogste 3.500 kg, 
andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

3. 2.4 Stallen of parkeren van vervoermiddelen met een massa van ten 
hoogste 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende 
passagiers

3. 2.5 Overige uitgaven in verband met vervoermiddelen met een 
massa van ten hoogste 3.500 kg, andere dan voor het vervoer 
van betalende passagiers

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de 
goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

Code Subcode

3. 2.6 PKW
3. 2.7 LKW
3. 3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen voor het vervoer van 

betalende passagiers
3. 3.1 Aankoop van vervoermiddelen voor het vervoer van betalende 

passagiers
3. 3.2 Onderhoud van vervoermiddelen voor het vervoer van 

betalende passagiers
3. 3.3 Aankoop en aanbrenging van accessoires op of aan 

vervoermiddelen voor het vervoer van betalende passagiers
3. 3.4 Stallen of parkeren van vervoermiddelen voor het vervoer van 

betalende passagiers
3. 3.5 Overige uitgaven in verband met vervoermiddelen voor het 

vervoer van betalende passagiers
3. 4 Uitgaven in verband met vervoermiddelen voor 

goederenvervoer
3. 4.1 Aankoop van vervoermiddelen voor goederenvervoer
3. 4.2 Onderhoud van vervoermiddelen voor goederenvervoer
3. 4.3 Stallen of parkeren van vervoermiddelen voor goederenvervoer
3. 4.4 Andere dan de onder 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 genoemde uitgaven in 

verband vervoermiddelen voor goederenvervoer
3. 5 Onderhoud van personenauto’s en MPV’s
3. 5.1 Uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden
3. 5.2 Gedeeltelijk gebruikt voor commercieel personenvervoer, 

rijonderricht of verhuur
3. 5.3. Gedeeltelijk gebruikt voor zakelijke doeleinden, andere dan de 

onder 3.5.2 genoemde doeleinden
3. 6 Onderhoud van motorrijwielen, kampeerwagens en vaartuigen 

voor sport- of recreatiedoeleinden, en luchtvaartuigen met een 
massa van meer dan 1.550 kg

3. 6.1 Gebruikt voor commercieel personenvervoer, vlieg-, vaar- of 
rijonderricht, of verhuur

3. 6.2 Gebruikt voor andere zakelijke doeleinden

  1 2 >



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

3. 7 Uitgaven, andere dan voor onderhoud, stallen en parkeren, in 
verband met personenauto’s en MPV’s

3. 7.1 Uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden
3. 7.2 Gedeeltelijk gebruikt voor commercieel personenvervoer, 

rijonderricht of verhuur
3. 7.3 Gedeeltelijk gebruikt voor andere dan de onder 3.7.2 genoemde 

doeleinden
3. 8 Uitgaven, andere dan voor onderhoud, stallen en parkeren, in 

verband met motorrijwielen, kampeerwagens en vaartuigen 
voor sport- of recreatiedoeleinden, en luchtvaartuigen met een 
massa van meer dan 1.550 kg

3. 8.1 Gebruikt voor commercieel personenvervoer, vlieg-, vaar- of 
rijonderricht, verhuur of wederverkoop

3. 8.2 Gebruikt voor andere zakelijke doeleinden
3. 9 Aankoop van personenauto’s van de categorie M1
3. 10 Aankoop van accessoires voor personenauto’s van de categorie 

M1, daaronder begrepen montage en installatie
3. 11 Uitgaven in verband met vervoermiddelen voor 

personenvervoer met meer dan 9 zitplaatsen of 
vervoermiddelen voor goederenvervoer

3. 12 Uitgaven in verband met vervoermiddelen voor 
personenvervoer met minder dan 9 zitplaatsen, gebruikt voor 
commerciële activiteiten

3. 13 Uitgaven in verband met vervoermiddelen waarvoor geen 
beperking van het recht op aftrek bestaat

3. 14 Uitgaven in verband met vervoermiddelen waarvoor een 
beperking van het recht op aftrek bestaat

3. 15 Onderhoud van vervoermiddelen voor personenvervoer, andere 
dan personenauto’s en MPV’s, motorrijwielen, kampeerwagens 
en vaartuigen voor sport- en recreatiedoeleinden, en 
luchtvaartuigen met een massa van meer dan 1.550 kg

3. 16 Stallen of parkeren van vervoermiddelen voor personenvervoer

Code Subcode

3. 17 Uitgaven, andere dan voor onderhoud, stallen of parkeren, in 
verband met vervoermiddelen, andere dan personenauto’s en 
MPV’s, motorrijwielen, kampeerwagens en vaartuigen voor 
sport- of recreatiedoeleinden, en luchtvaartuigen met een 
massa van meer dan 1.550 kg

 < 1 23 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de 
goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

4. 1 Wegentol voor vervoermiddelen met een massa van meer dan 
3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende passagiers

4. 2 Wegentol voor vervoermiddelen met een massa van ten 
hoogste 3.500 kg, andere dan voor het vervoer van betalende 
passagiers

4. 2.1 PKW
4. 2.2 LKW
4. 3 Wegentol voor vervoermiddelen voor het vervoer van betalende 

passagiers
4. 4 Wegentol voor alle vervoermiddelen die de Grote Beltbrug 

gebruiken
4. 5 Wegentol voor alle vervoermiddelen die de Sontbrug gebruiken
4. 6 Wegentol voor vervoermiddelen voor het vervoer van betalende 

passagiers met meer dan 9 zitplaatsen
4. 7 Wegentol voor vervoermiddelen voor het vervoer van betalende 

passagiers met minder dan 9 zitplaatsen
4. 8 Wegentol voor voertuigen die worden gebruikt in het kader van 

een conferentie, beurs, tentoonstelling of congres
4. 8.1 Voor de organisator van het evenement
4. 8.2 Voor een deelnemer aan het evenement, wanneer de 

organisator de kosten rechtstreeks in rekening brengt

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

5. 1 Voor de belastingplichtige of een werknemer van de 
belastingplichtige

5. 2 Voor een andere persoon dan de belastingplichtige of een 
werknemer van de belastingplichtige 

5. 3 Voor de belastingplichtige of een werknemer van de 
belastingplichtige in het kader van een conferentie, beurs, 
tentoonstelling of congres

5. 3.1 Voor de organisator van het evenement
5. 3.2 Voor een deelnemer aan het evenement, wanneer de 

organisator de kosten rechtstreeks in rekening brengt

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar vervoer



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

6. 1 Uitgaven voor logies en verblijf voor de belastingplichtige of een 
werknemer van de belastingplichtige

6. 2 Uitgaven voor logies en verblijf voor een andere persoon dan de 
belastingplichtige of een werknemer van de belastingplichtige

6. 3 Uitgaven voor logies en verblijf voor de belastingplichtige of een 
werknemer van de belastingplichtige die op zijn bedrijf of 
beroep betrekking hebbende conferenties bijwoont

6. 4 Uitgaven voor logies en verblijf voor de belastingplichtige of een 
werknemer van de belastingplichtige in het kader van een 
conferentie, beurs, tentoonstelling of congres

6. 4.1 Voor de organisator van het evenement
6. 4.2 Voor een deelnemer aan het evenement, wanneer de 

organisator de kosten rechtstreeks in rekening brengt
6. 5 Uitgaven voor logies en verblijf voor een werknemer van de 

belastingplichtige die goederen levert of diensten verricht
6. 6 Uitgaven voor logies en verblijf met het oog op een 

daaropvolgende prestatie
6. 7 Andere dan de onder 6.5 of 6.6 bedoelde uitgaven voor logies

6 Logies



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

7. 1 Spijzen en dranken verstrekt door hotels, cafés, restaurants en 
pensions, daaronder begrepen ontbijt

7. 1.1 Voor de belastingplichtige of een werknemer van de 
belastingplichtige

7. 1.2 Voor een andere persoon dan de belastingplichtige of een 
werknemer van de belastingplichtige

7. 2 Spijzen en dranken verstrekt in het kader van een conferentie, 
beurs, tentoonstelling of congres

7. 2.1 Voor de organisator van het evenement
7. 2.2 Voor een deelnemer aan het evenement, wanneer de 

organisator de kosten rechtstreeks in rekening brengt
7. 3 Spijzen en dranken voor een werknemer van de 

belastingplichtige die goederen levert of diensten verricht
7. 4 Restaurantdiensten die zijn aangekocht met het oog op een 

daaropvolgende prestatie
7. 5 Aankoop van andere dan de onder 7.2, 7.3 en 7.4 bedoelde 

spijzen, dranken en restaurantdiensten

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

8. 1 Voor de belastingplichtige of een werknemer van de 
belastingplichtige

8. 2 Voor een andere persoon dan de belastingplichtige of een 
werknemer van de belastingplichtige

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

9. 1 Aankoop van alcohol
9. 2 Aankoop van tabaksfabrikaten
9. 3 Uitgaven in verband met recepties en vermaak
9. 3.1 Voor reclamedoeleinden
9. 3.2 Niet voor reclamedoeleinden
9. 4 Uitgaven voor onderhoud van pleziervaartuigen
9. 5 Uitgaven in verband met kunstvoorwerpen, voorwerpen voor 

verzamelingen en antiquiteiten
9. 6 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning of representatie 

voor reclamedoeleinden
9. 7 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning of representatie, 

andere dan bedoeld onder 9.1, 9.2 en 9.3

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning of representatie



 Algemene informatie

1 Brandstof

2 Verhuur van vervoermiddelen

3 Uitgaven in verband met vervoermiddelen, 
andere dan die voor de goederen en diensten 
waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 Wegentol en andere heffingen met betrekking 
tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het 
openbaar vervoer

6 Logies

7 Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 Luxe-uitgaven en uitgaven voor ontspanning 
of representatie

10 Andere

Code Subcode

Let op! Gebruikt u code 10, dan vult u een subcode of een 
omschrijving in

10. 1 Gereedschap
10. 2 Reparatie binnen een garantieperiode
10. 3 Diensten die verband houden met onderwijs
10. 4 Werkzaamheden aan roerende of onroerende goederen
10. 4.1 Werkzaamheden aan onroerende goederen
10. 4.2 Werkzaamheden aan onroerende goederen die als woning 

worden gebruikt
10. 4.3 Werkzaamheden aan andere dan de onder code 3 genoemde 

roerende goederen
10. 5 Aankoop of huur van roerende of onroerende goederen
10. 5.1 Aankoop of huur van onroerende goederen
10. 5.2 Aankoop of huur van onroerende goederen die als woning, voor 

recreatie of vrijetijdsbesteding worden gebruikt
10. 5.3 Aankoop of huur van roerende goederen die samenhangen met 

of gebruikt worden in onroerende goederen die als woning, voor 
recreatie of vrijetijdsbesteding worden gebruikt

10. 5.4 Aankoop of huur van andere dan de onder code 2 genoemde 
roerende goederen

10. 6 Levering van water, gas of elektriciteit via een distributienet
10. 7 Geschenken van geringe waarde
10. 8 Kantooruitgaven
10. 9 Deelname aan beurzen en seminars, onderwijs of opleiding
10. 9.1 Beurzen
10. 9.2 Seminars
10. 9.3 Onderwijs
10. 9.4 Opleiding
10. 10 Forfaitaire vergoedingen voor vee en landbouwproducten
10. 11 Uitgaven voor het verzenden van post naar landen buiten de EU
10. 12 Uitgaven voor telefoon en fax in verband met logies
10. 13 Door een reisorganisator verworven goederen en diensten die 

de reiziger rechtstreeks ten goede komen

10 Andere

Code Subcode

10. 14 Goederen aangekocht met het oog op wederverkoop, andere 
dan de onder 1.6 genoemde goederen

10. 15 Diensten aangekocht met het oog op wederverkoop, andere 
dan de onder 6.6 en 7.4 genoemde diensten

10. 16 Werkzaamheden aan roerende of onroerende goederen
10. 16.1 Werkzaamheden aan onroerende goederen die als woning, voor 

recreatie of vrijetijdsbesteding worden gebruikt
10. 16.2 Werkzaamheden aan andere dan de onder 10.16.1 bedoelde 

onroerende goederen
10. 16.3 Werkzaamheden aan roerende goederen die samenhangen met 

of gebruikt worden in een onroerend goed van 10.16.1
10. 16.4 Werkzaamheden aan andere dan de onder 10.16.3 bedoelde 

onroerende goederen
10. 17 Uitgaven in verband met roerende of onroerende goederen
10. 17.1 Uitgaven voor onroerende goederen die als woning, voor 

recreatie of vrijetijdsbesteding worden gebruikt
10. 17.2 Uitgaven voor andere dan de onder 10.17.1 bedoelde onroerende 

goederen
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