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Goederen verkeer binnen EU

• Plaats van levering 
• Intracommunautaire leveringen
• ABC-leveringen
• Afstandsverkopen
• Montage/installatieleveringen
• Overbrengen van goederen
• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden
• Aantonen 0%-tarief
• Afhaaltransactie
• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Plaats van levering

Levering van goederen belastbaar in NL als levering in NL wordt verricht

Hoofdregel:
Plaats van levering goederen die vervoerd worden => daar waar vervoer begint

Uitzondering:
• ICL => plaats van levering  => land van vertrek => 0%-tarief 
• ICV in land aankomst
• Afstandsverkopen => Plaats van levering land waar vervoer eindigt
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Goederen verkeer binnen EU

• Plaats van levering 
• Intracommunautaire leveringen
• ABC-leveringen
• Afstandsverkopen
• Montage/installatieleveringen
• Overbrengen van goederen
• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden
• Aantonen 0%-tarief
• Afhaaltransactie
• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Intracommunautaire levering

Intracommunautaire levering:
Goederen worden vervoerd naar een ander EU-land

Hoofdregel

Levering aan ondernemer:
• Goederen belast in EU-land waar ze naartoe gaan 

(bestemmingslandbeginsel) => toepassen 0%-tarief

• Geldig BTW-identificatienummer afnemer opgeven;

• Goederen daadwerkelijk vervoerd van ene EU-land naar ander 
EU-land

Levering aan particulieren:
• Goederen belast in EU-land aankoop (oorsprongslandbeginsel)

• Opgaaf ICL maandelijks als totaalbedrag zonder BTW > € 50.000 per 
kwartaal – grens verlaagd met ingang van 1 januari 2016 – voorheen grens 
€ 100.000
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Voorbeeld

Nederlandse
ondernemer

Spaanse
ondernemer

Levering goederen

Nederland ESP

Vervoer van Amsterdam naar Barcelona/afnemer ESP BTW 
identificatienummer
Factuur => 0%-tarief (3b)
ESP ondernemer in ESP => ICV
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Voorbeeld

Nederlandse
ondernemer

Duitse 
particulier

Levering goederen

Nederland Duitsland

Vervoer van Amsterdam naar Keulen/afnemer geen BTW-identificatienummer 
=> geen ICL
Plaats van levering NL (land van vertrek) 
Factuur => NL BTW
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Intracommunautaire verwerving

Intracommunautaire verwerving:
• Goederen belast (ICV) in EU-land waar ze naartoe gaan
• Verschuldigde BTW door afnemer uit te rekenen
• Vrijgestelde ICV in NL indien: 

• Levering goed in NL vrijgesteld;

• Verwervende ondernemer recht zou hebben op volledige teruggaaf
in geval dat goederen worden gebruikt

– Voor belaste prestaties in buitenland; of

– Voor uitvoer; of

– Onder douaneregeling; of

– Voor diensten aan goederen; of

– Voor bancaire – verzekeringsdiensten buiten EU.
Let op: 
• Goederen onder douaneregime 

• Geen ICL

• Wel 0%-tarief (1e)
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Voorbeeld

A = NL
ondernemer

Magazijn A 
Frankrijk

Levering goederen

Vervoer van Parijs naar Porto 
Afnemer heeft PT BTW-identificatienummer => ICL
Factuur => 0%-tarief => levering vanuit FR => A moet opgaaf in doen in FR
PT ondernemer in PT => ICV

Portugese
ondernemer

Factuur

Nederland Portugal

Frankrijk
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Voorbeeld

A = NL
ondernemer

Magazijn A 
Frankrijk

Vervoer van Amsterdam naar Parijs 
Afnemer heeft FR BTW-identificatienummer => fictieve ICL
Factuur => 0%-tarief (3b) 
A in FR => ICV/registratie in FR

Nederland

Frankrijk
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Voorbeeld

A = NL
ondernemer

DE 
afnemer

Levering goederen

Vervoer van Amsterdam naar Zwitserland
Afnemer heeft DE BTW-identificatienummer => geen ICL => uitvoer
Factuur => 0%-tarief (3a)

Opslagloods

Factuur

Nederland Zwitserland
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 
• Intracommunautaire leveringen
• ABC-leveringen
• Afstandsverkopen
• Montage/installatieleveringen
• Overbrengen van goederen
• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden
• Aantonen 0%-tarief
• Afhaaltransactie
• BTW-aangifte/ opgaaf ICL/intrastat
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ABC-levering

• ABC -levering  => Goed wordt meerdere keren verhandeld
• BTW       => Elke transactie levering

levering A-B
levering B-C

Intracommunautaire ABC levering
Goederen vervoerd van een EU-land naar een ander EU-land

Let op: 
• Slechts een transactie => vervoer van goederen => ICL => 0%-tarief
• Overige transacties => belast met BTW
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ABC-levering

Drie partijen in twee verschillende EU-landen
Probleem meerdere leveringen => een transactie waarbij goederen worden 
vervoerd 

• Alleen bij transactie vervoer 0%-tarief ICL van toepassing
• Andere transactie binnenlandse levering

Belangrijk:
• Bij welke transactie vervoer
• Afhankelijk van contracten (vaak schakel B-C), contracten regelen in welke 

schakel de intracommunautaire transacties plaatsvinden
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BTW-gevolgen:

• Slechts één levering is intracommunautaire levering

– Levering waaraan het vervoer van de goederen kan worden 
toegerekend

• Andere levering betreft binnenlandse levering in land van vertrek of land 
van aankomst van de goederen

ABC-levering
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

B

C

2 situaties:

1. B geeft A opdracht goederen naar DE te vervoeren voordat koop met 
C is gesloten

2. C geeft opdracht de goederen in DE te leveren 

DE

DE

Factuur
NL

18
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Hoe moet worden vastgesteld aan welke schakel het vervoer van de goederen 
moet worden toegerekend?

• HvJ EG Euro Tyre, 16 september 2010, nr. C-430/09

• HvJ EG Toridas, 26 juli 2017, nr. C-386/16

• HvJ EG Kreuzmayr, 21 februari 2018, nr. C-628/16

Toerekenen vervoer
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Euro Tyre

A B C
factuur factuur

A weet niet dat B de goederen heeft doorverkocht aan C
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• Indien de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken door B 
aan C is overgedragen, vóórdat de goederen de grens hebben gepasseerd, 
is het vervoer toerekenbaar aan schakel B-C

• Indien A niet weet dat B goederen inmiddels heeft doorverkocht aan C,  
mag A het nultarief wegens intracommunautaire levering toepassen

HvJ EG Euro Tyre
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Toridas

factuur factuur

MegalainToridas C

goederen

Toridas wist dat Megalain de goederen had doorverkocht aan C
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• Bij beoordeling aan welke van de 2 leveringen het vervoer moet worden 
toegerekend moet met name worden bepaald op welk tijdstip de macht om 
als eigenaar over het goed te beschikken is overgegaan op de eindafnemer

• Het vervoer van de goederen kan niet worden toegerekend aan schakel A-
B, omdat goederen al zijn doorverkocht aan C voordat ze de lidstaat van 
oorsprong hebben verlaten

HvJ EG Toridas
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Kreuzmayr

BP BIDI Ltd. Kreuzmayr
factuur factuur

goederen

24
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Plaats van tweede levering van een keten van handelingen:

• Kan niet worden bepaald zonder dat er rekening wordt gehouden met 
relevante objectieve gegevens waarvan de tussenpersoon en de 
eindafnemer op de hoogte waren

• En niet uitsluitend afhangen van de kwalificatie die de eerste leverancier 
aan de eerste levering heeft gegeven uitsluitend op basis van de onjuiste 
informatie die de tussenpersoon hem had verstrekt

HvJ EG Kreuzmayr
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Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 
december 2016

A B
factuur
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Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 
december 2016

Van belanghebbende, die een professioneel speler is op het gebeid van de 
internationale handel in telefoons, had in elk geval verwacht mogen worden dat:

• Zij bij B had geïnformeerd naar haar activiteiten in en het BTW-
identificatienummer van de landen van aankomst van de telefoons, alwaar 
de intracommunautaire verwervingen door B zouden plaatsvinden

• Evenals naar de redenen waarom de BTW-identificatienummers ontbraken
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Vervoer

• Bepalen aan welke levering het vervoer wordt toegerekend, A, B of C
• Contracten partijen hiervoor beslissend,
• Feiten moeten in overeenstemming praktijk zijn
• Vervoer vaak geregeld in keten laatste verkoper en koper
• Wie goederen feitelijk vervoert/voor wiens rekening vervoer gebeurt is niet

van belang
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Vervoer

Ondernemers buiten de EU

• Blijven goederen binnen EU  Voor heffing BTW geen verschil
• Goederen van ene EU-lidstaat naar andere  intracommunautaire

transacties ook al is koper/verkoper buiten EU gevestigd
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Voorbeeld (vervolg)

Situatie 1 (B geeft opdracht goederen te vervoeren/koop C nog niet gesloten):
A-B =>     A: ICL tegen 0%-tarief

A:  Aantonen vervoer naar DE
A: BTW-identificatienummer B (DE)
B  Belaste ICV in DE

B-C =>     B: Levering DE BTW 
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Voorbeeld (vervolg)

Situatie 2 (C geeft opdracht goederen te vervoeren):
A-B => A: Binnenlandse NL levering aan B belast met NL BTW
B-C => B: ICL aan C=> vertrek vanuit NL => 0%-tarief

B: NL BTW-identificatienummer /Aangifte NL/aftrek voorbelasting
levering A-B/NL Opgaaf ICL

C: ICV in DE
Nadeel:    B: Registreren in NL
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

Factuur

B

C

B geeft A opdracht goederen naar NL te vervoeren voordat koop met C is 
gesloten

PT NL

NL
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Voorbeeld (vervolg)

B geeft opdracht goederen te vervoeren/koop C nog niet gesloten:
A-B =>     A: ICL tegen 0%-tarief

A: Aantonen vervoer naar NL
A: BTW-identificatienummer B (NL)
B: Belaste ICV in NL

B-C => B: Levering NL BTW 
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ABC-levering

Drie partijen in drie verschillende EU-landen
Probleem meerdere leveringen => een transactie waarbij goederen worden 
vervoerd 

• Alleen bij transactie vervoer 0%-tarief ICL van toepassing
• Andere transactie binnenlandse levering

Belangrijk:
• Bij welke transactie vervoer
• Afhankelijk van contracten (vaak schakel B-C)

Oplossing: 
Vereenvoudigde regeling
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ABC-levering

Ondernemers buiten de EU

• Indien goederen binnen EU blijven geen verschil voor heffing BTW als in 
situatie EU-ondernemers

• Goederen van ene lidstaat naar andere lidstaat intracommunautaire
transacties

• Verlaten goederen bij ABC-transactie de EU nultarief in alle schakels
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

Factuur

B

C

2 situaties:

1. B geeft A opdracht goederen naar FR te vervoeren voordat koop met C 
is gesloten

2. C geeft opdracht de goederen in FR te leveren 

NL DE

FR

36
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Voorbeeld (vervolg)

Situatie 1 (B geeft opdracht goederen te vervoeren/koop C nog niet gesloten):

A-B =>     A: ICL tegen 0%-tarief

A: Aantonen vervoer naar FR

A: BTW-identificatienummer B (FR/DE)

B: Belaste ICV in FR => registratie voor BTW

B-C => B: Levering Franse BTW => registratie voor BTW

Nadeel:    B: Registreren in FR 

Let op:     B: Kan fiscaal vertegenwoordiger aanstellen in FR
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Voorbeeld (vervolg)

Situatie 2 (C geeft opdracht goederen te vervoeren):
A-B => A: Binnenlandse NL levering aan B belast met NL BTW
B-C => B: ICL aan C => vertrek vanuit NL => 0%-tarief

B: NL BTW-identificatienummer/Aangifte NL/aftrek
voorbelasting levering A-B/NL Opgaaf ICL

C: ICV in FR
Nadeel: B: Registreren in NL
Let op:  B: Kan fiscaal vertegenwoordiger aanstellen in NL
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Vereenvoudigde ABC-levering

BTW => Elke transactie => ICL
ICL A-B
ICL B-C

Let op:
• Alleen bij drie partijen in drie verschillende EU-landen
• A en B maken afspraak over vervoer
• Goederen rechtstreeks van A naar C

Voordeel vereenvoudigde regeling:
• BTW-registratie in buitenland overbodig
• Geen voorfinanciering BTW 

39
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

Factuur 

B

C

De goederen worden vervoerd in het kader van de levering van A aan B. 

A en B maken afspraak over de levering

Goederen worden rechtstreeks naar C vervoerd

NL DE

FR
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Vereenvoudigde ABC-levering

Gevolgen als A in NL gevestigd is:
• A geeft levering aan bij 3b BTW-aangifte
• A vermeld levering in opgaaf ICP, vermelding BTW-nummer B
• B doet geen BTW-aangifte in land C
• Geen registratie van B in land C vereist
• Enkel mogelijk als B niet in land C geregistreerd is voor BTW
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Vereenvoudigde ABC-levering

Factuurvereisten geldend voor B:
• Gebruikelijke factuurvereisten van toepassing met volgende aanvullende 

vereisten:
• BTW-identificatienummer van B vermelden
• BTW-identificatienummer van afnemer C in het land van C de vermelding: 

• 'verlegging vereenvoudigde ABC-regeling' of

• 'intracommunautaire levering'

42
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

Factuur 

B

C

De goederen worden vervoerd in het kader van de levering van A aan B. 

A en B maken afspraak over de levering

Goederen worden rechtstreeks naar C vervoerd

DE NL

FR
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Vereenvoudigde ABC-levering

Gevolgen als B in NL gevestigd is:
• B geeft intracommunautaire verwerving niet aan in BTW-aangifte
• B moet wel aantonen dat verwerving is verricht
• B geeft levering aan C aan bij 3b BTW-aangifte
• B vermeld levering in opgaaf ICP, vermelding BTW-nummer B
• B doet geen BTW-aangifte in land C
• B vermeld op factuur aan C ‘BTW verlegd’
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

Factuur 

B

C

De goederen worden vervoerd in het kader van de levering van A aan B. 

A en B maken afspraak over de levering

Goederen worden rechtstreeks naar C vervoerd

FR DE

NL
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Vereenvoudigde ABC-levering

Gevolgen als C in NL gevestigd is:
• C vermeld vergoeding voor levering die B aan C heeft verricht bij 4b in 

BTW-aangifte
• C brengt BTW in dezelfde BTW-aangifte in aftrek
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ABC-levering

Meer dan drie partijen:
• Belangrijk =>traceren op grond waarvan goederen worden vervoerd van 

ene EU-land naar andere EU-land 
• Schakel vervoer ICL
• Overige schakels binnenlandse levering
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Voorbeeld

A B

C

FR

NL

Rechtstreekse levering 
goederen aan D

Factuur

Factuur

D

Factuur

DE

NL

48
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ABC-levering

DE ondernemer (D) regelt vervoer

ICL tussen 2e NL handelaren (C) en DE ondernemer (D)

A-B => A: Binnenlandse FR levering 

B-C => B: Binnenlandse FR levering 

B: Registratie voor BTW in FR

C-D => C: ICL in FR => 0%-tarief

C:  Aantonen vervoer naar FR-DE

C: BTW-identificatienummer D (DE)

C: Registratie voor BTW in FR

D: Belaste ICV in DE

Nadeel: B/C: Registreren in FR =>B/C kan fiscaal vertegenwoordiger

aanstellen in FR
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ABC-levering

ABC-levering vanuit niet-EU-land:
• Goederen vervoerd vanuit een niet-EU-land ligt => Plaats van levering land 

waar goederen worden ingevoerd voorzover goederen door leverancier in 
dat land worden ingevoerd

• Ook daarop volgende leveringen worden geacht in land van invoer plaats te
vinden
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Voorbeeld

A

B

C

ZW NL

Rechtstreekse 
levering goederen 

aan C

Factuur

Factuur

Invoer goederen in DE

51
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Voorbeeld

ICL tussen ZW ondernemer (A) en NL ondernemer (B)
A-B => A: ICL in DE => 0%-tarief

A: Aantonen vervoer naar DE-NL
A: BTW identificatienummer D (DE)
A: Registratie voor BTW in DE
B: Belaste ICV in NL

B-C => B: Binnenlandse NL levering 
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Voorbeeld

A

Levering 
goederen

Factuur

Factuur 

B

C

De goederen worden vervoerd in het kader van de levering van A aan B. 

De goederen verlaten de EU. Nultarief van toepassing op elke tranactie

‘Opdracht tot uitvoer uit de gemeenschap of tot opslag in een entrepot’

vereist’

FR NL

VS
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 
• Intracommunautaire leveringen
• ABC-leveringen
• Afstandsverkopen
• Montage/installatieleveringen
• Overbrengen van goederen
• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden
• Aantonen 0%-tarief
• Afhaaltransactie
• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Afstandsverkopen

Plaats van levering:
• (EU-)land van bestemming
• Heffing van BTW vindt plaats volgens wetgeving van dit land

Wanneer van toepassing?
• Ondernemer goederen (anders dan nieuwe vervoersmiddelen) levert aan 

particulier
• Landbouwers, ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten, 

rechtspersonen niet-ondernemers (iemand zonder BTW-
identificatienummer)

• Goederen direct/indirect door voor rekening van leverancier worden 
vervoerd van het ene EU-land naar andere EU-land

Let op! Drempelbedragen
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Afstandsverkopen

Landbouwers, ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten, 
rechtspersonen niet ondernemers (iemand zonder BTW-identificatienummer)

Drempelbedrag:
Geen BTW-identificatienummer als vergoeding van aankopen in ander EU-land 
in lopende jaar of daaraan voorafgaande jaar totaal < € 10.000 (in NL)

56

Afstandsverkopen

Leverancier goederen moet regeling afstandsverkopen toepassen als
leveringen naar bepaald EU-land drempelbedrag overschrijden

Drempelbedragen:
Leveringen naar EU-land in het vorige of lopende kalenderjaar drempel te
boven gaan

57
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Drempelbedragen

België € 35.000 Luxemburg € 100.000

Bulgarije 70.000 Bulgaarse leva Malta € 35.000

Cyprus € 35.000 Oostenrijk € 35.000

Denemarken 280.000 DKK Polen 160.000 PLN

Duitsland € 100.000 Portugal € 35.000

Estland € 35.000 Roemenië 118.000 RON

Finland € 35.000 Slovenië € 35.000

Frankrijk € 35.000 Slowakije € 35.000

Griekenland € 35.000 Spanje € 35.000

Groot-Brittannië 70.000 pond Tsjechië 1.140.000 kronen

Hongarije € 35.000 Letland € 35.000

Ierland € 35.000 Zweden 320.000 SK

Italië € 35.000

Kroatië 270.000 HRK

Litouwen € 35.000
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Afstandsverkopen

Waarom deze regeling?
Ter voorkoming van verstoring van concurrentieverhoudingen/ verlegging van 
handelsstromen

Verplichtingen:
• Leverancier vermeldt vergoeding voor afstandsverkopen bij vraag 3c van 

de aangifte BTW 
• Uitreiken factuur

Let op! 
Leverancier moet kunnen aantonen dat de levering niet in eigen land is verricht
en dat daarom geen BTW in dit land is verschuldigd
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Nederlandse
ondernemer

Belgische 
particulier

Levering goederen
Vervoer door NL ondernemer

Leveringen 2018 aan Belgische particulier € 43.000
Tot moment overschrijding € 35.000 : Plaats van levering NL => NL BTW
Na overschrijding € 35.000: Plaats van levering BE => BE BTW 
=> Registratie in BE

Leveringen 2019 aan Belgische particulieren € 29.000
Alle levering plaats van levering BE => BE BTW 
=> Registratie in BE 

Nederland België

Voorbeeld

60
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Nederlandse
ondernemer

Deense
particulier

Levering goederen
Vervoer  door NL ondernemer

Leveringen 2018 aan Deense  particulier 210.000 DKR
Geen overschrijding 280.000 DKR: Plaats van levering NL =>NL BTW

Leveringen 2019 aan Deense particulieren 390.000DKR
Tot moment overschrijding 280.000 DKR: Plaats van levering NL => NL BTW
Na overschrijding 280.000 DKR: Plaats van levering DK => DK BTW 
=> Registratie in DK

Nederland Denemarken

Voorbeeld
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Voorbeeld

Nederlandse
ondernemer

Belgische 
particulier

Levering goederen
Vervoer door Belgische particulier

Géén afstandsverkoop => Plaats van levering NL => NL BTW 

Nederland België
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 
• Intracommunautaire leveringen
• ABC-leveringen
• Afstandsverkopen
• Montage/installatieleveringen
• Overbrengen van goederen
• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden
• Aantonen 0%-tarief
• Afhaaltransactie
• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Montage/installatie levering

• Levering van goederen die worden aangebracht aan andere goederen
• Plaats van levering: daar waar goederen zich op moment van levering 

bevinden
• Moment van levering: moment waarop de goederen worden geinstalleerd of 

gemonteerd
• Als aanbrengen in ander EU-land plaatsvindt, vindt daar de levering plaats

=> Heffing BTW vindt plaats in dat EU-land

Verplichtingen NL:
• Aangifte BTW => vraag 3c vergoeding installatie/montage
• Geen Opgaaf ICL
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Voorbeeld

A B

NL DE
Factuur

A laat door een Duitse ondernemer zonneschermen aanbrengen aan zijn pand:

Zonnescherm € 5.000

Aanbrengen   € 1.000

Plaats levering NL => NL BTW => verlegging naar NL afnemer
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 

• Intracommunautaire leveringen

• ABC-leveringen

• Afstandsverkopen

• Montage/installatieleveringen

• Overbrengen van goederen

• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden

• Aantonen 0%-tarief

• Afhaaltransactie

• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat

66
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Overbrengen van goederen

Overbrengen:
• Eigen goederen worden in het kader van onderneming voor

bedrijfsdoeleinden vervoerd naar ander EU-land, zonder wisseling eigenaar
• Overbrenging door of voor rekening eigenaar
• Om de grensoverschrijdende goederenbewegingen binnen een

onderneming te kunnen blijven volgen, is bepaald dat door ondernemer
overbrengen van eigen goederen naar een ander EU-land als fictieve ICL 
wordt aangemerkt => 0%-tarief van toepassing is
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Voorbeeld

A B

NL BEOverbrengen goederen naar NL 
opslagplaats

Overbrenging goederen naar NL opslagplaats/blijven eigendom BE 
ondernemer => Fictieve ICL

ICL in BE => ) 0%-tarief

ICV in NL

NL BEOverbrengen goederen naar NL 
opslagplaats

Overbrenging goederen naar NL opslagplaats/blijven eigendom BE 
ondernemer => Fictieve ICL

ICL in BE => ) 0%-tarief

ICV in NL
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Voorbeeld

A B

NL BEOverbrengen goederen naar
markt BE

Overbrenging goederen naar BE markt/blijven eigendom NL ondernemer 
=> Fictieve ICL

ICL in NL => 0%-tarief

ICV in NL + binnenlandse levering in BE
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Overbrengen van goederen

Call off stock

• Goederen worden door leverancier naar land van afnemer vervoerd 
goederen onder controle van afnemer

• Goederen worden opgeslagen in land van afnemer

• Factuur naar afnemer

• Titel van goederen gaat over naar afnemer

NL leverancier

BE afnemer 
(gevestigd in België)

Opslag

Factuur

70

Overbrengen van goederen

Consignatie voorraad:
• Speciaal contract waarbij leverancier goederen naar afnemer in andere lidstaat 

vervoert zonder dat de eigendom overgaat
• Goederen  wel ter beschikking gesteld aan afnemer
• Levering vindt plaats op moment dat afnemer goederen nodig heeft

• Levering vindt plaats na transport
• Aanvankelijk voorraad verzonden naar opslagplaats die onder controle (incl. 

gehuurde locaties) is van leverancier
• Vaak meerdere potentiële afnemers van consignatie voorraad

Call-off voorraad:
• Lex specialis van consignatie voorraad (term call-off voorraad is ‘gereserveerd’ 

voor consignatie voorraden waar afnemer al bekend is)
• Call-off voorraden  naar opslagplaats in een ander EU-land vervoerd
• Titel goederen blijft bij leverancier
• Afnemer heeft controle over opslagplaats + bekend met voorraadbewegingen + 

kan op ieder moment goederen uit voorraad nemen
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 

• Intracommunautaire leveringen

• ABC-leveringen

• Afstandsverkopen

• Montage/installatieleveringen

• Overbrengen van goederen

• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden

• Aantonen 0%-tarief

• Afhaaltransactie

• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden

• Voorwaarde toepassing 0%-tarief bij levering goederen naar ander EU-land 
=> leverancier beschikt over BTW-identificatienummer afnemer

• Vermelding op factuur
• Opgaaf ICL

Let op:
• BTW-identificatienummer verifiëren via EU-website
• Verificatie naam met nummer leverancier kan van juistheid uitgaan, mits

te goeder trouw
• Verificatie naam met nummer onmogelijk via EU-site verificatie geldigheid

nummer voldoende, mits print site is bewaard in boekhouding
• Vaste afnemers periodieke verificatie
• Onjuist BTW-identificatienummer kan leiden tot naheffing
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 

• Intracommunautaire leveringen

• ABC-leveringen

• Afstandsverkopen

• Montage/installatieleveringen

• Overbrengen van goederen

• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden

• Aantonen 0%-tarief

• Afhaaltransactie

• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Aantonen 0%-tarief

Leverancier dient zorvuldigheid in acht te nemen => vastleggen 
(bijzonderheden) transactie 0%-tarief aantonen met boeken & bescheiden

Schriftelijke bestelling Exportvergunning

Orderbevestiging Douanedocumenten

Ontvangstbevestiging Uitschrijving registergoed

Factuur

Betaling

Verzekeringspolis transport

Vrachtbrief

Nota vervoerder

Correspondentie Belastingdienst
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Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 

• Intracommunautaire leveringen

• ABC-leveringen

• Afstandsverkopen

• Montage/installatieleveringen

• Overbrengen van goederen

• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden

• Aantonen 0%-tarief

• Afhaaltransactie

• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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Afhaaltransacties

Af fabriek/af magazijn leveringen => bewijs 0%-tarief moeilijk

Bewijs 0%-tarief indien => vaste afnemer
vervoersverklaring

Risico
Naheffing vermijden door NL BTW in rekening te brengen

Let op! 
Vervoersverklaring dient niet ter vervanging van andere bescheiden!
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Afhaaltransacties

Bewijs achteraf:
• Moment bewijs 0%-tarief => levering of factuur
• Geen bewijs op dat moment => BTW in rekening brengen
• Achteraf toch bewijs => correctie BTW niet mogelijk
• (eventueel wel met vermelding op factuur )

• Wel mogelijk alvast 0%-tarief toepassen => achteraf bewijsstukken
ontvangen

Risico
Naheffing indien bewijsstukken achteraf er niet zijn
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VERVOERSVERKLARING

Ondergetekende: .................................
(Naam van degene die  de goederen in ontvangst neemt)

verklaart namens de afnemer:
1.  dat de goederen die zijn vermeld op de door: 
………………………………………………………………………
afgeven factuur met nummer ........................... d.d. ...............................

zijn geleverd aan: 
...................................................................................................

met buitenlands BTW‐identificatienummer ...............................................
De goederen zijn/zullen worden vervoerd door: ..........................................
met vervoermiddel met kenteken: ...........................................................
naar: ............................................................................................
in de Lid‐Staat: ................................................................................
2. dat de afnemer bereid is op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst nadere  
informatie te verstrekken omtrent de bestemming van de goederen.
(Plaats)         (datum)

(Handtekening van degene die de goederen in ontvangst neemt) 79

Goederenverkeer binnen EU

• Plaats van levering 

• Intracommunautaire leveringen

• ABC-leveringen

• Afstandsverkopen

• Montage/installatieleveringen

• Overbrengen van goederen

• Verificatieplicht/verificatiemogelijkheden

• Aantonen 0%-tarief

• Afhaaltransactie

• BTW-aangifte/ opgaaf ICL /intrastat
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BTW-aangifte/ opgaaf ICL / intrastat

BTW-aangifte:
Kwartaal => Totaal bedrag ICL vraag 3b

Opgaaf ICL: 
Opgaaf ICL maandelijks als totaalbedrag zonder BTW > € 50.000 per kwartaal 
– grens verlaagd met ingang van 1 januari 2016 – voorheen grens € 100.000

Intrastat
• Statistiekopgaaf (CBS): maandelijks
• Waarde ICV > € 1.000.000 (tot 1 januari 2016 € 1.500.000)
• Waarde ICL > € 1.200.000 (tot 1 januari 2016  € 1.500.000)
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Programma

• Welkom en doelstellingen

• Goederenverkeer binnen EU

• Goederenverkeer buiten EU

• Dienstenverkeer binnen EU

• Dienstenverkeer buiten EU

• Teruggaaf buitenlandse BTW

• Gevolgen Brexit

• Vragen
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Goederenverkeer buiten EU

Ondernemer levert goederen naar landen buiten de EU

Uitvoer: 
• Het brengen van goederen buiten het grondgebied van de landen en de 

gebieden die voor de heffing van de BTW tot de EU behoren
• Bestemming moet buiten de EU liggen
• Goederen verlaten Nederland zonder BTW: 0%-tarief
• Bewijslast voor uitvoer
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Goederenverkeer buiten EU

Uitvoer reizigersbagage:
• 0%-tarief van toepassing
• Als goederen met waarde van minimaal € 50 inclusief BTW geleverd 

worden aan particulieren (veelal toeristen) die deze goederen in hun 
bagage meenemen naar het land buiten de EU waar particulier woont / dan 
wel binnen 3 maanden na aankoop gaat wonen

• Particulier betaalt 21%, maar krijgt deze later terug
• Chequesysteem optie voordeel: direct ten gelde maken

84



29

Goederenverkeer buiten EU

Ondernemer voert goederen in (vanuit niet EU-landen)
• Iedereen die invoert is BTW verschuldigd

• Ondernemer

• Particulier
• Vrijstelling bij invoer voor actieve veredeling (handelingen t.a.v. niet-

communautaire goederen in EU + terugkeer), passieve veredeling
(handelingen t.a.v. communautaire goederen buiten EU + terugkeer) en 
aangewezen (definitieve en tijdelijke) invoer

• Invoer in NL maar bestemming is ander EU-land: 0%-tarief voor goederen
onder douaneregeling

Invoer-BTW: 
• Artikel 23-vergunning: verlegging naar aangifte
• Invoer-BTW aftrekbaar in aangifte voor ondernemer
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Programma

• Welkom en doelstellingen

• Goederenverkeer binnen EU

• Goederenverkeer buiten EU

• Dienstenverkeer binnen EU

• Dienstenverkeer buiten EU

• Teruggaaf buitenlandse BTW

• Gevolgen Brexit

• Vragen
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B2B

Hoofdregel:
• Plaats van dienst is daar de afnemer van de dienst is gevestigd
• Ruime werkingssfeer
• Ook voor management!

Doel: 
• BTW-heffing op de plaats van verbruik
• Gevolg: concurrentieverstoring door tariefverschillen tussen lidstaten

voorkomen
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B2B

B2B-diensten onder hoofdregel:
• Verplichte verlegging naar afnemer bij grensoverschrijding
• Listing (vergelijkbaar met Opgaaf intracommunautaire leveringen)

• BTW-identificatienummer van de dienstverrichter

• BTW-identificatienummer van de afnemer

• Per afnemer het totaalbedrag van de verrichte diensten
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B2C

Hoofdregel:
• Plaats van dienst is belast daar waar de dienstverrichter is gevestigd
• Feitelijk geen wijziging van het huidige systeem

89

Goederenvervoerdiensten B2B

• Plaats van de dienst is het land waar de afnemer is gevestigd (hoofdregel)
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Goederenvervoerdiensten B2C

• Plaats waar de vervoersdienst plaatsvindt, zulks naar verhouding van de 
afgelegde afstanden

• Geldt niet voor intracommunautair goederenvervoer
• Activiteiten die met vervoer samenhangen (laden, lossen, intern vervoer en 

soortgelijke activiteiten worden belast op de plaats waar die dienst 
daadwerkelijk wordt verricht

Intracommunautair goederenvervoer:
• Plaats van vertrek en plaats van aankomst liggen in twee verschillende 

Lidstaten
• Geen rekening houden met het gedeelte van het vervoer dat wordt 

afgelegd over wateren buiten de EU
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Personenvervoersdiensten B2B

• Plaats waar de vervoersdienst plaatsvindt, zulks naar verhouding van de 
afgelegde afstanden

• Geen wijziging ten opzichte van huidige regeling

• Plaats waar de vervoersdienst plaatsvindt, zulks naar verhouding van de 
afgelegde afstanden

• Dit is dezelfde plaatsbepaling als bij B2B
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Toegang verlenen tot culturele, 
artistieke, sportieve diensten

• Culturele, artistieke, sportieve, etc. diensten (B2B en B2C)

• Belast waar activiteiten of werkzaamheden feitelijk plaatsvinden
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Diensten aan roerende zaken B2B

• Plaats van dienst is plaats waar de afnemer is gevestigd

• Niet meer noodzakelijk dat de goederen worden vervoerd

• Wijziging ten opzichte van de huidige uitzonderingsregel
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Diensten aan roerende zaken B2C

• Expertise en werkzaamheden met betrekking tot roerende lichamelijke 
zaken

• Plaats van dienst is plaats waar de diensten daadwerkelijk worden verricht

• Geen wijziging ten opzichte van huidige regels
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Diensten aan onroerende zaken

Werkzaamheden met betrekking tot onroerende zaken (B2B en B2C):
• Plaats van dienst daar waar het onroerend goed is gelegen
• Ook diensten van experts, makelaars
• Verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf en overige 

vakantieaccommodaties
• Verlenen van gebruiksrechten
• Diensten gericht op voorbereiding of coördinatie van de uitvoering van 

bouwwerken door architecten en bouwbureaus die toezicht houden
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Voorbeeld

Nederlandse architect maakt tekening voor pand in Frankrijk 

Nederlandse
ondernemer

Belast in FR => Plaats waar pand is gelegen 
Factuur met FR BTW / eventueel verlegging

Nederland 
Frankrijk

Franse 
particulier

Voorbeeld
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Restaurant- en cateringdiensten

• Restaurant- en cateringdiensten (B2B en B2C)

• Waar diensten materieel worden verricht

• Restaurant- en cateringdiensten aan boord schip, vliegtuig of trein (B2B en 
B2C)

• Plaats van vertrek

98

Kortdurende verhuur van 
vervoermiddelen

Kortdurende verhuur van vervoermiddelen: B2C
• Belast in het land waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking 

wordt gesteld
• Kortdurend is max. 30 dagen
• Voor schepen: max. 90 dagen

• Ook voor de langdurige verhuur van pleziervaartuigen

• Langdurige verhuur van andere voermiddelen dan pleziervaartuigen:

• B2C

• Belast in het land waar de afnemer, is gevestigd
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Kortdurende verhuur van 
vervoermiddelen

Kortdurende verhuur van vervoermiddelen: B2B
• Belast in het land waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking 

wordt gesteld
• Langdurige verhuur van andere voermiddelen dan pleziervaartuigen: B2B
• Belast in het land waar de afnemer, is gevestigd
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Voorbeeld 

Nederlandse
ondernemer

Belast in NL => Plaats waar auto ter beschikking wordt gesteld
Factuur met NL BTW

Nederland 
België

Belgische 
ondernemer

Belgische ondernemer huurt voor 1 week een auto in NL
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E-commerce

Elektronische diensten:
• Diensten die gebruikmaken van internet of soortgelijk netwerk
• Diensten die grotendeels zijn geautomatiseerd, met geringe menselijke 

tussenkomst, en die zonder informatietechnologie niet leverbaar zijn

102



35

E-commerce

Onder elektronische diensten worden verstaan:
• Gedigitaliseerde producten, zoals software en wijzigingen upgrades van 

software
• Een dienst die zakelijke of persoonlijke vertegenwoordiging op elektronisch 

netwerk (bijvoorbeeld website of webpage) verzorgt of ondersteunt
• Automatisch door computer gegenereerde dienst, via internet of 

elektronisch netwerk, in respons op specifieke gegevens die door de klant 
zijn ingevoerd

• Diensten die geautomatiseerd zijn en enkel door middel van internet of 
elektronisch netwerk kunnen worden verleend
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E-commerce

Elektronische diensten:
• Bijlage II BTW Richtlijn lijst met voorbeelden
• Leveren en onderbrengen van websites, onderhoud op afstand van 

programma’s en uitrustingen
• Leveringen van software en bijwerking
• Levering van muziek of films, van spelen, met inbegrip van kans- of 

gokspelen, en van uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, 
cultuur, kunst, sport, wetenschappen of ontspanning

• Levering van onderwijs op afstand
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E-commerce

Elektronische diensten:
• Toelichting Raadgevend Comité voor BTW op bijlage II
• Veel voorbeelden van elektronische diensten daarin opgenomen
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Elektronische diensten aan consumenten binnen EU:
• Tot 2015: hoofdregel B2C;

– Belast in land waar dienstverrichter gevestigd is
• Per 1-1-2015: belastbaar in land waar consument woont

– One stop shop systeem: ondernemer mag in één land aangifte 
doen

– Aangifte in Nederland in plaats van in alle landen waar afnemers 
wonen

– Registratie in andere landen niet nodig
– Bepalen waar afnemer woont
– Belastingdienst betaalt BTW door aan Belastingdienst in land 

afnemer
– Eventueel in prijs rekening houden met andere BTW-tarieven in 

land afnemer

E-commerce
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Elektronische diensten aan consumenten binnen EU

Aandachtspunten per 1 januari 2015:
• Waar zijn de afnemers gevestigd?
• Welke aanpassingen zijn noodzakelijk in de administratie?
• De prijsstelling. Als voor elke afnemer dezelfde vergoeding exclusief BTW 

wordt berekend, is de vergoeding inclusief BTW per land verschillend. Dit 
komt door de verschillende 
BTW-tarieven per land

• Registratie mini one stop shop

E-commerce
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Programma

• Welkom en doelstellingen
• Goederenverkeer binnen EU
• Goederenverkeer buiten EU
• Dienstenverkeer binnen EU
• Dienstenverkeer buiten EU
• Teruggaaf buitenlandse BTW
• Gevolgen Brexit
• Vragen
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Dienstenverkeer buiten EU

Dienstverlening tussen ondernemers

Hoofdregel
Plaats van dienst is daar waar de afnemer is gevestigd

Dienstverrichter in NL en afnemer buiten EU:
• Plaats van dienst buiten EU
• Geen BTW op de factuur

Dienstverrichter buiten EU en afnemer in NL:
• Plaats van dienst NL: Nederlandse BTW
• BTW geheven van afnemer
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Dienstenverkeer buiten EU

Ondernemer verricht een dienst aan een niet-ondernemer

Hoofdregel
Plaats van dienst is plaats dienstverrichter

Uitzonderingen:
• Restaurant en cateringsdiensten (aan brood schip of vliegtuig)
• Verhuur vervoersmiddelen door ondernemer buiten de EU
• Elektronische diensten
• Telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten
• Intellectuele diensten
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Programma

• Welkom en doelstellingen 

• Goederenverkeer binnen EU

• Goederenverkeer buiten EU

• Dienstenverkeer binnen EU

• Dienstenverkeer buiten EU

• Teruggaaf buitenlandse BTW

• Gevolgen Brexit

• Vragen
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Teruggaaf buitenlandse BTW 

• EU-ondernemers kunnen buitenlandse BTW in eigen lidstaat terugvragen

• Uiterlijk 30 september van het jaar volgend op teruggaaftijdvak

• Termijn verzoeken 2009 verlengd tot 31 maart 2011

• Elektronisch zonder overlegging van facturen en hoedanigheidsverklaring 
maar met codering Lidstaten mogen elektronische kopie eisen bij:

• Facturen > € 1.000 exclusief BTW

• Benzinefacturen > € 250 exclusief BTW
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Teruggaaf buitenlandse BTW 

• Lidstaat van teruggaaf geeft binnen 4 maanden na ontvangst een 
beschikking

• Tenzij aanvullende gegevens zijn opgevraagd

• Waarop de ondernemer binnen 1 maand moet reageren

• Bij goedkeuring teruggaafverzoek volgt binnen 10 werkdagen de uitbetaling
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Teruggaaf buitenlandse BTW 

• Rentevergoeding als geen aanvullende gegevens zijn opgevraagd en 
uitbetaling geschiedt na 10 werkdagen

• Rechtsmiddelen overeenkomstig de mogelijkheden die in het land van 
teruggaaf gevestigde ondernemers hebben

Nieuwe drempelbedragen:
• Kalenderjaar: € 50 in plaats van € 25
• Overig: € 400 in plaats van € 200
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Teruggaaf buitenlandse BTW 

• Nederlandse invulling

• Via portaalsite

• Gegevens aanvrager

• Beroepsactiviteit

• Teruggaaf tijdvak

• Verklaring geen belaste prestaties in Lidstaat teruggaaf

• BTW-nummer

• Bankgegevens (inclusief IBAN en BIC)

115

Teruggaaf buitenlandse BTW 

• Nederlandse invulling 

• Gegevens ingekochte prestaties

• Gegevens leverancier

• BTW-nummer leverancier

• Maatstaf van heffing

• BTW-bedrag
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Teruggaaf buitenlandse BTW 

Nederlandse invulling - gebruik codes (1 tot en met 10)

1 = brandstof

2 = verhuur vervoermiddelen

3 = uitgaven in verband met vervoermiddelen

4 = wegentol en andere heffingen mbt gebruik infrastructuur

5 = reiskosten (taxi, openbaar vervoer)

6 = logies

7 = spijzen, dranken en restauratie

8 = toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 = weelde-uitgaven, en uitgaven voor ontspanning en representatie

10 = andere
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Teruggaaf buitenlandse BTW 

Inloggegevens zijn aan te vragen via download Belastingdienst 

www.belastingdienst.nl/eubtw2010

Aanvrager ontvangt na ondertekening en verzending binnen 4 weken 
inloggegevens
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Programma

• Welkom en doelstellingen 

• Goederenverkeer binnen EU

• Goederenverkeer buiten EU

• Dienstenverkeer binnen EU

• Dienstenverkeer buiten EU

• Teruggaaf buitenlandse BTW

• Gevolgen Brexit

• Vragen
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Gevolgen Brexit

• Huidige BTW wet- en regelgeving blijft van toepassing

• Na uittreding niet langer EU-lidstaat

• UK geheel naar eigen wijzen aanpassingen aanbrengen aan BTW 
regelgeving of overstappen op ander stelsel van BTW

• Brexit 30 maart 2019; overgangsperiode tot uiterlijk 31 december 2020

• Financiële tegemoetkoming in kosten onderzoek gevolgen Brexit van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tegemoetkoming 50% met een
maximum van € 2.500.
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Leveringen

• Na uittreding EU  geen sprake meer van intracommunautaire leveringen

• Geen levering wordt verricht aan ondernemer binnen EU

• BTW-heffing hetzelfde als exportlevering
– Leveringen NL  UK: momenteel regeling afstandsverkopen

• Na uittreding EU  niet meer van toepassing  export belast met 
0% BTW

– Invoer in UK  BTW verschuldigd

Gevolgen Brexit
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Diensten

• Tijdelijk goederen naar UK overbrengen  momenteel zonder BTW 
verplichtingen

• Na uittreding EU: op basis van douanevergunning bewerkstelligen 
dat in UK geen invoer BTW en douanerechten moeten worden 
betaald

• Diensten verricht ten behoeve van ondernemers in de UK (volgens 
hoofdregel belast)  momenteel verlegd naar afnemer

• Na uittreding EU: bij hoofdregeldiensten niet meer naar afnemer 
verleggen

– Op factuur vermelden ‘’VAT Out of Scope’’

– UK BTW afdragen

Gevolgen Brexit
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Programma

• Welkom en doelstellingen 

• Goederenverkeer binnen EU

• Goederenverkeer buiten EU

• Dienstenverkeer binnen EU

• Dienstenverkeer buiten EU

• Teruggaaf buitenlandse BTW

• Gevolgen Brexit

• Vragen
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Vragen?

124

Carola van Vilsteren
van vilsteren BTW advies

Heelsum
info@btwadvies.com
www.btwadvies.com

085-0403220
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