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BREXIT
Routekaart Brexit

Per 1 januari is het zakendoen met het Verenigd Koningrijk veranderd. Doe jij zaken met Britse 
afnemers of leveranciers? Bekijk dan goed wat voor jou de gevolgen zijn. Om je hierbij te  
helpen hebben we in dit document alle situaties geprobeerd in één overzicht weer te geven. 
Met behulp van de routekaarten op de volgende pagina’s geven we je aan wat de btw-regels 
zijn bij handel van goederen en diensten van en naar het Verenigd Koningrijk. Bepaal welke 
routekaart voor jou geldt (handel van of handel naar het Verenigd Koningrijk), bekijk in de  
routekaart welk scenario voor jou van toepassing is (goederen, diensten, naar bedrijven of 
particulieren) en zoek de bijbehorende btw-regels op. 
 
Hulpmiddel 
Dit document is bedoeld als hulpmiddel, er kunnen geen rechten en aansprakelijkheden 
aan ontleend worden. Laat je bij twijfel dan ook altijd informeren door een adviseur om 
teleurstellingen aan de grens of foutieve btw-aangiften te voorkomen! 

Deze routekaart is mede tot stand gekomen met advies van Van Vilsteren BTW advies 
te Heelsum. 

 Aandachtspunten

·  Noord-Ierland blijft voor wat betreft goederenverplaatsing binnen de Europese Unie vallen. 
De diensten aan een afnemer in Noord-Ierland daarentegen vallen buiten de EU. 

·  De landcode in het btw-nummer van de Noord-Ierse afnemer van goederen wijzigt van 
GB in XI in de ICP opgave (B2B). Het nummer blijft hetzelfde. Controleer altijd het XI-BTW-
nummer via het VIES.

·  ‘Veelal zal transport naar Noord-Ierland over land van Groot-Brittannië (The UK landbridge) 
gaan. Dit moet onder de ‘regeling douanevervoer’ plaatsvinden, zodat er geen douanefor-
maliteiten en procedures nodig zijn. Het Europese btw-stelsel blijft dan gelden. Indien dit 
niet goed is geregeld, krijg je te maken met export- en importregels bij de oversteek van de 
Noordzee en de Ierse zee.’  

·  Indien nog niet in bezit: vraag het EORI-nummer aan bij de Belastingdienst (dit gaat vrij 
snel). Dit EORI-nummer heb je nodig bij alle gegevensuitwisselingen met de douane. EORI 
staat voor Economic Operators Registration and Identification. 

·  De preferentiële invoerrechten uit het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk gelden 
voor goederen met het juiste certificaat van oorsprong (CvO). Informeer naar de waar-
de-drempels en regels bij je exporteur of bij de Kamer van Koophandel.

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftaxation_customs%2Fvies%2F%3Flocale%3Dnl&data=04%7C01%7CBerry.van.Asch%40wolterskluwer.com%7C59cc936dcc9e458a6fd208d8d3fa1932%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637492418414085253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wXmSXo2sTrJOe2N02%2FFpv6oNNSMXFR43kSmG8OSua24%3D&reserved=0
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1. Routekaart naar het VK

VK   Verenigd Koninkrijk: Engeland,  
 Schotland, Wales en Noord-Ierland

GB  Engeland, Wales en Schotland
IE  Republiek Ierland
NI Noord-Ierland
XI Landcode btw NI (alleen goederen)
Derde Derde land
EU Europese Unie (Lees: eigenlandcode NL)

 
Goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk

Goederen Diensten

B2B B2C B2B B2C

1 NI GB
1a  

Import 
VK Binnenland

1b 
Import 

VK Binnenland

1c 
B2B Diensten 

VK Binnenland

1d 
B2C Diensten 

VK Binnenland

2 EU GB
2a 

Export
2b 

Export
2c 

B2B-diensten
2d 

B2C-diensten

3 EU via NI GB
3a  

Intracommunautaire 
levering & Export

3b  
Export

3c 
B2B-diensten

3d 
B2C-diensten

4 Derde GB
4a  

Import 
VK Binnenland

4b 
Import 

VK Binnenland

4c 
B2B Diensten 

VK Binnenland

4d 
B2C Diensten 

VK Binnenland

5 GB NI
5a 

Export vanuit GB 
VK Binnenland

5b 
Export vanuit GB 
VK Binnenland

5c 
B2B Diensten 

VK Binnenland

5d 
B2C Diensten 

VK Binnenland

6 EU NI
6a 

Intracommunautaire 
levering

6b 
Drempel / 

Afstandsverkopen

6c 
B2B-diensten

6d 
B2C-diensten

7 EU via GB NI
7a 

Intracommunautaire 
levering 

Douaneregeling

7b 
Drempel / 

Afstandsverkopen 
Douaneregeling

7c 
B2B-diensten

7d 
B2C-diensten

8 Derde NI
8a  

Import 
VK Binnenland

8b  
Import 

VK Binnenland

8c 
B2B-diensten

VK Binnenland

8d 
B2C-diensten

VK Binnenland

Scenario
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Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

1 NI naar GB

1a, 1b  B2B,  B2C Goederen Tussen de landen onderling in het VK is er sprake van import en export. 

1c  B2B Diensten Plaats van dienst bepalen: hoofdregel belast bij afnemer.

1d  B2C Diensten Plaats van dienst bepalen: hoofdregel belast in land ondernemer die dienst 
verricht.

 Factuur VK btw-tarief op factuur, VK factuurvereisten van toepassing.

 Aangifte Aangeven in btw-aangifte VK.

 Douane Specifieke regels binnen het VK, dus we adviseren dit af stemmen met een 
btw-specialist VK.

2 EU naar GB

2a  B2B Goederen Vanaf 1 januari 2021 zijn leveringen aan GB geen leveringen binnen de EU meer. 
Een levering aan GB is vanaf dan: export buiten de EU. Btw-verplichtingen van 
VK gelden, omdat er sprake is van import in VK.

2b.I  B2C Goederen die zich op het moment van verkoop buiten het VK bevinden.

Waarde niet meer dan £135.

Bij verkopen aan een particulier, met een waarde van maximaal £135, is de 
invoer vrijgesteld (geen btw-afdracht bij de grens) en ben je de lokale btw 
verschuldigd in de VK. 

 Douane Vereenvoudigde invoeraangifte.

Waarde meer dan £135.

De leveringscondities bepalen wie de goederen invoert. De partij die de goede-
ren invoert, is verantwoordelijk voor de af te dragen btw in GB en de te verrich-
ten douaneaangiften. De export vanuit Nederland is belast met 0% btw. Laat je 
goed informeren, want er zijn verschillende scenario's van btw aangeven in GB 
(zelfs afdracht door afnemer aan de postdienst).

 Factuur 0% btw op factuur en omschrijving ‘Export levering volgens Artikel a.2, tabel II, 
Wet OB 1968’ of ‘btw zero-rated as an export supply according to Article a, 2 of 
table II, Dutch btw-act 1968’.

 Aangifte Aangeven in btw-aangifte in NL bij rubriek 3a + btw aangifte VK. Indien invoer 
op naam van de leverancier.

 Douane Bij toepassing van 0% btw op export is het van belang dat je het vervoer van 
de goederen kunt aantonen, bijvoorbeeld m.b.v. douaneformulieren, afrekenin-
gen vervoerder, transportdocumentatie. 

Certificaat van oorsprong (CvO) nodig voor preferentiëel invoertarief.

2b.II  B2C Goederen die zich op het moment van verkoop binnen het VK bevinden.

We raden je aan om dit af te stemmen met btw-specialist VK, omdat dit speci-
fieke VK regels zijn.

1. Btw-regels | Goederen en diensten naar het VK
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Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

2 EU naar GB

2c  B2B Diensten Voor zover het gaat om diensten door een NL ondernemer, aan een afnemer in 
het VK, is het VK de plaats van dienst volgens de btw-hoofdregel.

 Factuur Vermeld op de verkoopfactuur de woorden 'btw out of scope'.

 Aangifte Geef deze dienst niet aan in de btw-aangifte en ook niet in de opgaaf  
intracommunautaire prestaties.

2d  B2C Diensten Hoofdregel: de ondernemer die de dienst verricht, wordt belast in dat land.

 Factuur Nederlandse btw in rekening brengen (9%/21% of vrijgestelde dienst). 

 Aangifte Aangeven bij rubriek 1a / 1b / 1c btw-aangifte in NL. 

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

3 EU naar GB via NI

3a  B2B Goederen Kan vervoer naar GB worden aangetoond? Dan geldt regel 2a: een levering 
aan GB is export buiten de EU. In VK moet aan de btw-verplichtingen worden 
voldaan, omdat er sprake is van import in VK.

Worden goederen vervoerd naar een plaats in NL? Zie dan regel 6, Noord-
Ierland behoort voor goederen tot EU.

3b  B2C Goederen Kan vervoer naar GB worden aangetoond? Dan geldt regel 2b. 

3c  B2B Diensten Zie regel 2c: diensten vallen buiten de EU.

3d  B2C Diensten Zie regel 2d: Hoofdregel: de ondernemer die de dienst verricht, wordt belast in 
dat land.

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

4 Derde land naar GB

4  B2B,  B2C Goederen & diensten De regels van het VK gelden m.b.t. btw-tarieven en factuurvereisten.

5 GB naar NI

5a  B2B,  B2C Goederen Export vanuit GB. We raden aan dit af te stemmen met een btw-specialist VK. 
De regels van het VK gelden m.b.t. btw-tarief en factuurverreisten. Dit is mede 
afhankelijk van afspraken die tussen de landen zijn gemaakt.

5b  B2B,  B2C Diensten Regels VK zijn van toepassing. We adviseren afstemming te zoeken met een 
btw-specialist VK.

1. Btw-regels | Goederen en diensten naar het VK
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Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

6 EU naar NI

6a  B2B Goederen Goederen die tussen de EU en NI worden verhandeld zijn bewegingen over de 
binnengrenzen van de EU. Voor B2B betekent dit dat het intracommunautaire 
btw-nultransacties zijn. 

 Factuur Op de factuur vermeldt de Nederlandse ondernemer de woorden ‘Intracommu-
nity Supply, artikel 138 lid 1 btw-richtlijn 2006/112’ (en dus geen btw verlegd/
reverse charge). Ook is het van belang dat de factuur het btw-identificatienum-
mer van de afnemer vermeldt. Voor NI is dit nu XI i.p.v. GB.

 Aangifte Aangeven in btw-aangifte NL bij rubriek 3b.
Opgaaf ICP: vervang de letters GB voor XI in Brits btw nummer.

6b  B2C Goederen EU-verkopers van goederen aan particulieren in NI kunnen gebruik maken 
van de regels voor verkoop op afstand. Dit betekent dat ze in eerste instantie 
aan NI-particulieren kunnen verkopen onder eigen EU-btw-nummer en -tarief. 
Zodra de Britse drempel voor verkoop op afstand van £70.000 wordt gepas-
seerd, is Britse btw-registratie nodig. EU-verkopers kunnen ervoor kiezen om 
zich vrijwillig te registreren voordat ze deze drempel bereiken. Let op: deze 
drempelregel verandert op 1 juli 2021 wanneer het EU-btw-e-commercepakket 
wordt geïmplementeerd. Deze wordt dan naar verwachting vervangen door 
een algemene drempel van €10.000 die geldt voor alle EU-landen gezamenlijk.

 Factuur Tot 1 juli 2021: totdat de drempel wordt bereikt, wordt NL btw in rekening 
gebracht. Als deze drempel wordt overschreden, is btw in land particuliere 
afnemer verschuldigd en verwijzen we je naar ‘regeling afstandsverkopen’.

 Aangifte Tot 1 juli 2021: tot aan de drempel NL dien je btw aan te geven bij rubriek 1a/1b 
btw-aangifte, als de ondernemer in NL gevestigd is en goederen vanuit NL naar 
Noord-Ierland worden vervoerd. Bij overschrijding van de omzetdrempel dien 
je dit in Nederland aan te geven bij rubriek 3c. Niet in opgaaf ICP.

6c  B2B Diensten Zie regel 2c: diensten vallen buiten de EU.

6d  B2C Diensten Zie regel 2d: Hoofdregel: de ondernemer die de dienst verricht, wordt belast in 
dat land.

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

1. Btw-regels | Goederen en diensten naar het VK
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Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

7 EU naar NI via GB

7a  B2B Goederen Zie regel 6a, op voorwaarde dat vervoer door GB onder de douaneregeling 
plaatsvindt.

 Factuur Zie regel 6a, op voorwaarde dat vervoer door GB onder de douaneregeling 
plaatsvindt.

 Aangifte Zie regel 6a, op voorwaarde dat vervoer door GB onder de douaneregeling 
plaatsvindt.

 Douane Houd er rekening mee dat voor zendingen per vrachtwagen, van de EU naar 
Noord-Ierland via Engeland, Schotland en Wales, de goederen onder een  
speciaal douaneregime moeten worden vervoerd. Anders heeft de leverancier 
of afnemer te maken met douane- en btw-verplichtingen.

7b  B2C Goederen Zie regel 6b, op voorwaarde dat vervoer door GB onder douaneregeling plaats-
vindt.

7c  B2B Diensten Zie regel 2c: diensten vallen buiten de EU.

7d  B2C Diensten Zie regel 2d: Hoofdregel: de ondernemer die de dienst verricht, wordt belast in 
dat land.

 Factuur Nederlandse btw in rekening brengen (9%/21% of vrijgestelde dienst). 

 Aangifte Aangeven bij rubriek 1a/1b/1c btw-aangifte in NL. 

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

8 Derde land naar NI

8  B2B,  B2C Goederen & diensten We adviseren de specifieke regels af te stemmen met een btw-specialist VK.

1. Btw-regels | Goederen en diensten naar het VK
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2. Routekaart naar de EU

 
Goederen en diensten vanuit het Verenigd Koninkrijk

Goederen  Diensten

B2B B2C B2B B2C

9 GB NI
9a  

Export 
VK Binnenland

9b  
Export 

VK Binnenland

9c 
B2B Diensten 

VK Binnenland

9d 
B2C Diensten 

VK Binnenland

10 GB EU
10a 

Import
10b 

Import
10c 

B2B Diensten
10d 

B2C Diensten

11 GB EU via NI
11a  

Import & 
intracommunautaire 

verwerving

11b  
Import

11c 
B2B-diensten

11d 
B2C-diensten

12 GB Derde
12a  

Export 
VK Binnenland

12b  
Export 

VK Binnenland

12c 
B2B Diensten 

VK Binnenland

12d 
B2C Diensten 

VK Binnenland

13 NI GB
13a 

VK Binnenland
13b 

VK Binnenland
13c 

B2B Diensten 
VK Binnenland

13d 
B2C Diensten 

VK Binnenland

14 NI EU
14a 

Intracommunautaire 
verwerving

14b 
Drempel / 

Afstandsverkopen

14c 
B2B-diensten

14d 
B2C-diensten

15 NI EU via GB
15a 

Intracommunautaire 
verwerving 

Douaneregeling

15b 
Drempel / 

Afstandsverkopen 
Douaneregeling

15c 
B2B-diensten

15d 
B2C-diensten

16 NI Derde
16a  

Export 
VK Binnenland

16b  
Export 

VK Binnenland

16c 
B2B-diensten

VK Binnenland

16d 
B2C-diensten

VK Binnenland

Scenario

VK   Verenigd Koninkrijk: Engeland,  
 Schotland, Wales en Noord-Ierland

GB  Engeland, Wales en Schotland
IE  Republiek Ierland
NI Noord-Ierland
XI Landcode btw NI (alleen goederen)
Derde Derde land
EU Europese Unie (Lees: eigenlandcode NL)
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Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

9 GB naar NI

9a, 9b  B2B,  B2C Goederen Tussen de landen onderling in het VK is er sprake van import en export.

9c  B2B Diensten Plaats van dienst bepalen: hoofdregel belast bij afnemer.

9d  B2C Diensten Plaats van dienst bepalen: hoofdregel belast in land ondernemer die de dienst 
verricht.

 Factuur VK btw-tarief op de factuur en VK factuurvereisten van toepassing.

 Aangifte Aangeven in btw-aangifte VK.

 Douane We adviseren de specifieke regels binnen het VK te bespreken met een 
btw-specialist VK.

10 GB naar EU

10a  B2B Goederen Bij het invoeren van goederen uit niet-EU-landen, moet je deze aangeven bij 
de douane. Over die goederen moet je onder andere invoerrechten en btw 
afdragen. Worden regelmatig goederen ingevoerd vanuit niet-EU-landen? 
Dan kun je een vergunning ‘artikel 23’ aanvragen. Met deze vergunning 
bereken je zelf de btw over deze goederen en vervolgens geef je deze aan 
op de btw-aangifte. 

 Aangifte Bij artikel 23-vergunning de invoer-btw over de waarde van de goederen op het 
moment van invoer bij rubriek 4a btw-aangifte. Documentatie over de invoer 
en aankoop dien je te bewaren in jouw administratie.

10b  B2C Goederen Particulieren die goederen ontvangen van buiten de EU zijn aan btw onder-
worpen. Tot 1 juli 2021 geldt daarbij een invoervrijstelling van €22. Op 1 juli 
2021 vervalt deze vrijstelling.

10c  B2B Diensten De dienst is volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer.

 Aangifte Is de afnemer gevestigd in Nederland? Geef dan de dienst aan bij rubriek 4a 
van de btw-aangifte (en 5b) voorbelasting. Let op uitzonderingen op de hoofd-
regel (zie schema ‘Uitzonderingen’).

10d  B2C Diensten Hoofdregel: belast in land ondernemer die dienst verricht.

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen

2. Btw-regels | Goederen en diensten naar de EU



Wolters Kluwer Tax & Accounting - Twinfield

Brexit & btw | Versie februari 2021

10

Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

11 GB naar EU via NI

11a  B2B Goederen Zie regel 10a op voorwaarde dat vervoer door GB onder douaneregeling 
plaatsvindt. Anders geldt de overbrenging vanuit GB naar NI als import in NI. 
De daaropvolgende levering vanuit NI aan NL is ICL NI en ICVerwerving in NL. 

 Aangifte ICV in NL dient te worden aangeven bij rubriek 4b btw-aangifte tegen NL 
btw-tarief (en 5b voorbelasting).

11b  B2C Goederen Particulieren die goederen ontvangen van buiten de EU zijn aan btw onder-
worpen. Tot 1 juli 2021 geldt daarbij een invoervrijstelling van €22. Op 1 juli 
2021 vervalt deze vrijstelling. Vervoer vanuit GB naar NI of IE is import in NI of 
IE. Tot 1 juli 2021 geldt daarbij invoervrijstelling van €22. Op 1 juli 2021 vervalt 
deze vrijstelling. 

11c  B2B Diensten Hoofdregel: de plaats van dienst is bepalend voor de btw.

11d  B2C Diensten Hoofdregel: belasting in het land van de ondernemer die de dienst verricht.

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

12 GB naar Derde land

12  B2B,  B2C Goederen & diensten Specifieke VK regels afstemmen met btw-specialist VK.

 Aangifte Niet aangeven in btw-aangifte NL.

13 NI naar GB

13a  B2B,  B2C Goederen Import voor GB. Eventueel afstemmen met een btw-specialist VK. Regels VK 
gelden m.b.t. het btw-tarief en factuurverreisten.

13b  B2B,  B2C Diensten Regels VK zijn van toepassing. We adviseren afstemming te zoeken met een 
btw-specialist VK.

14 NI naar EU

14a  B2B Goederen Goederen die tussen de EU en NI worden verhandeld zijn bewegingen over de 
binnengrenzen van de EU. Voor B2B betekent dit dat het intracommunautaire 
btw-nultransacties zijn. 

 Aangifte btw over de goederen aangeven bij rubriek 4b (en 5b).

14b  B2C Goederen In NI gevestigde bedrijven kunnen ook verkopen onder hun Britse btw-num-
mers aan EU-lidstaten, totdat ze hun verkoopdrempels op afstand passeren. 
Voor Nederland is de drempel €100.000 per jaar. B2C-verkopen tussen NI aan 
Ierland zijn nog steeds onderworpen aan de drempelregels voor verkoop op 
afstand. Deze zijn, als de leveringen in een bepaald jaar naar het betreffende 
EU-land een bepaalde omzet overschrijdt, onderworpen aan de btw van het 
land van verblijf van de particulier. Let op: per 1 juli 2021 worden de drem-
pels in het kader van het EU-e-commercepakket geschrapt. In plaats daarvan 
kunnen NI-verkopers aan Ierland(of een EU-particulier) gebruik maken van 
één btw-aangifte (One-Stop-Shop). De drempel wordt €10.000 en geldt voor 
gezamenlijke omzet van alle EU-landen.

 Aangifte Vanaf het overschrijden van de drempel, ben je btw verschuldigd in het land 
van de particulier tegen het btw-tarief van het betreffende land. 

 Factuur De factuurverreisten van het land van particuliere verwerving gelden bij het 
overschrijden van de drempel.

2. Btw-regels | Goederen en diensten naar de EU



Wolters Kluwer Tax & Accounting - Twinfield

Brexit & btw | Versie februari 2021

11

Scenario Naar bedrijf 
of particulier

Goederen of 
diensten, factuur-
eisen en aangifte

Hoofdregel en subregels

14c  B2B Diensten De dienst is volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer. 

 Aangifte Is de afnemer gevestigd in Nederland? Geef de dienst dan aan bij rubriek 4b 
(en 5b) van de btw-aangifte.

14d  B2C Diensten Hoofdregel: belast in land ondernemer die dienst verricht.

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

15 NI naar EU via GB

15a  B2B Goederen Op voorwaarde dat vervoer in GB onder douaneregeling gaat; dan geen sprake 
van invoer in GB.

 Aangifte Vindt ICV in NL plaats? Dan dien je dit aan te geven bij rubriek 4b (en 5b) 
btw-aangifte tegen NL tarief.

 Douane Houd er rekening mee dat voor zendingen per vrachtwagen van Noord-Ierland 
naar de EU via Engeland, Schotland en Wales de goederen onder een speciaal 
douaneregime moeten worden vervoerd. Anders heeft de leverancier of afne-
mer te maken met douane- en btw-verplichtingen.

15b  B2C Goederen Op voorwaarde dat het vervoer in GB onder een douaneregeling plaatsvindt, 
is er geen btw verschuldigd in het GB, maar in het EU-land van aankomst. Dit 
geldt zodra je de drempel afstandsverkopen overschrijdt. 

 Aangifte Btw-aangifte in EU-land van particuliere afnemer (tot 1 juli 2021, vanaf 1 juli 
2021 in het OSS-systeem).

 Factuur Factuurverreisten van land particuliere verwerving gelden bij overschreiding 
van de drempel.

15c  B2B Diensten De dienst is volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer. 

15d  B2C Diensten Hoofdregel: belasting in het land van de ondernemer die de dienst verricht.

! Er zijn uitzonderingen omtrent de plaats van dienst voor de btw. Zie hiervoor 
pagina 12 en 13. De uitzonderingen gelden alleen voor diensten, niet voor 
goederen.

16 NI naar Derde land

16  B2B/  B2C Goederen & diensten Stem specifieke VK regels af met een btw-specialist VK.

 Aangifte Niet aangeven in btw-aangifte NL.

2. Btw-regels | Goederen en diensten naar de EU
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6b:

6c-1:

6d:

6f-1:

6f-2:

6g-1:

3a. Uitzonderingen | B2B Diensten

Hoofdregel
B2B

Uitzondering

6-1:    Plaats vestiging afnemer

Diensten met betrekking 
tot onroerende zaken

Daar waar de onroerende
zaak is gelegen

Plaats waar de feitelijke
handelingen van het vervoer
plaatsvindt, naar verhouding
van de afgelegde afstanden

Diensten bestaande 
uit personenvervoer

Plaats waar de dienst en
materieel worden verricht

Restaurant- en 
cateringsdiensten

Plaats ter beschikking
stellen voertuig

Kortdurend verhuur 
vervoersmiddel

Plaats van vertrek van 
het passagiersvervoer

Restaurant- en 
cateringsdiensten tijdens
passagiersvervoer binnen 

de gemeenschap

Plaats waar evenementen
daadwerkelijk plaatsvinden

Verlenen van toegang 
tot vermakelijkheids-,

culturele, sportieve 
wetenschappelijke

activiteiten en dergelijke

Bij het verrichten van diensten zijn er twee hoofdregels. Wordt de dienst verricht bij een ondernemer? 
Dan wordt de dienst belast waar de afnemer is gevestigd. Bij diensten aan particulieren is de hoofd-
regel dat de dienst is belast bij de dienstverrichter. Er zijn op de hoofdregels vele uitzonderingen met 
betrekking tot het soort dienst dat je aanbiedt. In onderstaand schema vind je deze uitzonderingen.  
De cijfercode in deze bijlage verwijst naar het artikel in de Wet op de omzetbelasting, indien je de 
uitzondering nog eens goed wilt nalezen. In onderdeel 3a vind je de uitzonderingen bij diensten aan 
bedrijven (B2B), in onderdeel 3b de uitzonderingen bij diensten aan particulieren (B2C).  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0002629%2F2020-01-01&data=04%7C01%7Ccanonstudio-NL%40wolterskluwer.com%7C125d1baba2254b73f8da08d8d29269a6%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637490873714377702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O9GlSYDFimWOB6IS3W9qYCcUA5qnIIFBi3%2BhJzn9nTg%3D&reserved=0
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6a:

6b:

6c-1:

6c-3:

6c-2:

6f-2:

6d:

6e-2a:

6f-1:

6g-1:

6g-2:

6e-2b:

3b. Uitzonderingen | B2C Diensten

Hoofdregel
B2C

Uitzondering

6-2:

Diensten door tussenpersoon

Diensten met betrekking tot 
onroerende zaken

Diensten bestaand uit personenvervoer

Intracommunautaire goederenvervoer

Goederenvervoer met uitzondering van
intracommunautaire goederenvervoer

Restaurant- en cateringsdiensten tijdens
passagiersvervoer binnen de gemeenschap

Vermakelijkheids-, culturele, sportieve en
wetenschappelijke- activiteiten en dergelijke

Met vervoer samenhangende diensten

Restaurant- en cateringsdiensten

Kortdurend verhuur vervoermiddel

Langdurend verhuur vervoermiddel

Elektronische diensten (als afnemer
woonachtig in de EU is)

Elektronische diensten (als afnemer 
niet woonachtig in de EU is)

‘Intellectuele’ 
diensten

Deskundigeonderzoeken en 
werkzaamheden met betrekking 
tot lichamelijke roerende zaken

Daar waar de onderliggende
dienst wordt verricht

Daar waar de onroerende
zaak is gelegen

Plaats waar de feitelijke handeling 
van het vervoer plaatsvindt, naar ver-
houding van de afgelegde afstanden

Plaats waar de feitelijke handeling 
van het vervoer plaatsvindt, naar 
verhouding van afgelegde afstand

Plaats van vertrek van het
passagiersvervoer

Plaats waar de activiteiten
daadwerkelijk plaatsvinden

Plaats waar de diensten
daadwerkelijk worden verricht

Plaats waar diensten materieel 
worden verricht

Plaats ter beschikking stellen voertuig 
(eventueel 6j-a, Nederland)

Daar waar de afnemer is gevestigd 
(eventueel 6j-a Nederland)

•  Dienst belast in land waar afnemer 
gevestigd is; one-stop-shop

•  Dienst belast in land waar afnemer 
woonachtig is; out of scope

•  Afnemer buiten de EU:  
plaats waar afnemer woonachtig is

•  Afnemer binnen de EU: 
hoofdregel 6-2

Plaats waar de diensten
daadwerkelijk worden verricht

Plaats van vertrek

Plaats vestiging 
dienstverrichter
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3c. Aandachtspunten

·  Afhankelijk van het land dat als plaats van dienst wordt aangemerkt, is in dat betreffende 
land btw verschuldigd en zal moeten worden voldaan aan de btw-factuurvereisten van  
dat land. 

·  Indien volgens schema de dienst belast is in het land waar de dienst is verricht, dan hoef 
je de dienst niet te vermelden in de btw-aangifte in Nederland, de dienst is ‘out of scope’. 
Afhankelijk van de wetgeving in het VK is de afnemer btw verschuldigd in het VK.

·  De MOSS-regeling (Mini One Stop Shop) geldt binnen EU. Het Verenigd Koninkrijk maakt 
niet langer deel uit van de EU zodat de MOSS-regeling niet langer gebruikt kan worden.  
Dit geldt ook voor Noord-Ierland.   



Twinfield helpt administratiekantoren en accountants al jaren bij het opstarten en
laten groeien van een succesvolle onderneming. We begrijpen jouw uitdagingen en
bieden verschillende mogelijkheden om slim samen te werken met je klanten.

Wil je meer weten?
Onze adviseurs staan voor je klaar. Bel ons gerust op +31 (033) 467 70 02.

www.twinfield.nl
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