
 

6c-1: plaats waar de feitelijke 

handelingen van het vervoer 

plaatsvindt, naar verhouding 

van de afgelegde afstanden 

Verlenen van toegang tot vermakelijkheids-, 

culturele, sportieve en wetenschappelijke 

activiteiten en dergelijke 

 

Schema 1 

B2B-diensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofd

-regel 
6-1: plaats vestiging afnemer 

Uitzon-

dering 

Diensten met betrekking tot onroerende zaken 6b: daar waar de onroerende 

zaak is gelegen 

Diensten bestaande uit personenvervoer 

6d: plaats waar evenementen 

daadwerkelijk plaatsvinden 

Restaurant- en cateringsdiensten 
6f-1: plaats waar de dienst en 

materieel worden verricht 

Restaurant- en cateringsdiensten tijdens 

passagiersvervoer binnen de gemeenschap 

6f-2: plaats van vertrek van het 

passagiersvervoer 

Kortdurende verhuur vervoermiddel 6g-1: plaats ter beschikking 

stellen voertuig 



 

6b: daar waar de onroerende 

zaak is gelegen 

 

Schema 2 

B2C-diensten 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2: plaats vestiging 

dienstverrichter 

Uitzon-

dering 

Diensten door tussenpersoon 6a: daar waar de onderliggende 

dienst wordt verricht 

Diensten met betrekking tot onroerende zaken 

6c-1:plaats waar de feitelijke 

handeling van het vervoer 

plaatsvindt, naar verhouding 

van de afgelegde afstanden 

Intracommunautaire goederenvervoer 6c-3:plaats van vertrek 

Goederenvervoer met uitzondering van 

intracommunautaire goederenvervoer 

6c-2: plaats waar de feitelijke 

handeling van het vervoer 

plaatsvindt, naar verhouding 

van afgelegde afstand 

Vermakelijkheids-, culturele, sportieve en 

wetenschappelijke- activiteiten en dergelijke 

6d: plaats waar de activiteiten 

daadwerkelijk plaatsvinden 

Diensten bestaan uit personenvervoer 

Met vervoer samenhangende diensten 6e-2-a: plaats waar de diensten 

daadwerkelijk worden verricht 

Deskundigeonderzoeken en werkzaamheden 

met betrekking tot lichamelijke roerende zaken 
6e-2-b: plaats waar de diensten 

daadwerkelijk worden verricht 

Restaurant- en cateringsdiensten 6f-1: plaats waar diensten 

materieel worden verricht 

Restaurant- en cateringsdiensten tijdens 

passagiersvervoer binnen de gemeenschap 
6f-2: plaats van vertrek van het 

passagiersvervoer 

Kortdurende verhuur vervoermiddel 6g-1: plaats ter beschikking 

stellen voertuig (eventueel 6j-a, 

Nederland 

Langdurende verhuur vervoermiddel 6g-2: daar waar de afnemer is 

gevestigd (eventueel 6j-a 

Nederland 

Elektronische diensten (als afnemer 

woonachtig in de EU is) 

Dienst belast in land waar 

afnemer gevestigd is; one-stop-

shop 

Hoofd-

regel 



 

 

 

 

 

 

  

‘’Intellectuele’’ diensten  

Afnemer buiten de EU  

Afnemer binnen de EU: 

hoofdregel 6-2 

Dit schema is eigendom van vilsteren BTW advies bv. Niets van 

dit schema mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op welke 

wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van van vilsteren BTW advies bv.telefoonnummer: 085-0403220 

e-mail: info@btwadvies.com  

Elektronische diensten (als afnemer niet 

woonachtig in de EU is) 

Dienst belast in land waar 

afnemer woonachtig is; out of 

scope 


