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Levert u goederen aan andere ondernemers in 

een EU-lidstaat? Is er sprake van een fysieke 

(intracommunautaire) zending? En moet u voor uw 

goederen of diensten Nederlandse btw in rekening 

brengen? In het volgende overzicht vindt u de 

richtlijnen voor intracommunautaire leveringen.

Btw-nultarief toepassen

Levert u goederen aan een ondernemer in een andere 

EU-lidstaat, dan mag u het btw-nultarief toepassen. 

Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

Uw goederen moeten Nederland fysiek verlaten. Dit 

kunt u ook aantonen. 

Uw afnemer heeft een btw-identificatienummer. 

Vraag de btw-identificatienummers van uw afnemers 

op en laat ze bij de Nederlandse Belastingdienst 

controleren. Hiermee voorkomt u dat u onterecht 

het btw-nultarief toepast. Heeft uw afnemer geen 

identificatienummer, dan betaalt u het Nederlandse 

btw-tarief. Meer informatie: 

 www.belastingdienst.nl

Vermeld op de factuur het btw-identificatienummer 

van de afnemer en het btw-identificatienummer van 

uw bedrijf. Geef op de factuur aan dat het om een 

intracommunautaire levering gaat.

Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van 

de gecontroleerde identificatienummers van 

de Belastingdienst. Meer informatie over btw-

identificatienummers: 

 www.belastingdienst.nl 

U kunt de btw-identificatienummers van uw  

Europese afnemers ook zelf controleren via  

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Verplichte statistische aangifte

U bent verplicht om maandelijks aangifte van uw 

intracommunautaire leveringen bij het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) te doen. Dit geldt 

alleen als u op jaarbasis meer dan € 900.000,- aan 

intracommunautaire verwervingen en - leveringen 

verricht. Vermeld in de statistische opgave het 

volgende:

• de achtcijferige goederencodes;

• het EU-land van herkomst/bestemming;

• de vervoerswijze;

• de aard van de transactie;

• de hoeveelheid goederen;

• de factuurwaarde van de goederen.

U kunt de statistische gegevens via het speciale 

softwarepakket IRIS van CBS doorgeven. U kunt het 

programma downloaden via de website van CBS. 

 www.cbs.nl 

Opgave bij Belastingdienst

Meld de intracommunautaire leveringen van 

uw bedrijf ook bij de Belastingdienst. Geef het 

totaalbedrag van intracommunautaire leveringen 

door via de elektronische Aangifte Omzetbelasting 

(vraag 3b). Betaalt u per kwartaal meer dan 

€ 15.000,- btw, doe dan per maand aangifte. Is het 

totaalbedrag aan btw lager dan € 15.000,- dan kunt u 

per kwartaal aangifte doen.

Naast de Aangifte Omzetbelasting moet u aan 

de Belastingdienst ook uw intracommunautaire 

leveringen per afnemer doorgeven. Dit doet u via de 

Opgaaf ICP (Opgaaf Intracommunautaire Prestaties). 

U kunt op verschillende manieren aangifte van de 

Opgaaf ICP doen:

•  Per maand. U verricht per 3 maanden meer dan  

 € 100.000,- aan intracommunautaire leveringen.

Richtlijnen om goederen   binnen de EU te leveren
(intracommunautaire levering)
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Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 
Evenmin kan aan de inhoud enigerlei recht worden ontleend.

•  Per 2 maanden. U heeft in de 2e maand van het 

kwartaal de grens van € 100.000,- overschreden. 

•  Per kwartaal. U verricht in het kwartaal of in één 

van de vorige 4 kwartalen niet meer dan  

€ 100.000,- aan intracommunautaire leveringen.

•  Per jaar. Voor de jaaropgave gelden een aantal 

voorwaarden: het jaarlijkse bedrag van uw 

leveringen is maximaal € 200.000,- exclusief btw; 

uw jaaromzet aan intracommunautaire leveringen 

is niet meer dan € 15.000,- en u levert geen 

nieuwe goederen. U moet voor de jaaraangifte een 

vergunning bij de Belastingdienst aanvragen.

Regeling voor landbouwgoederen

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of 

bosbouwer? Dan valt u onder de landbouwregeling 

van de EU. U hoeft voor de levering van uw goederen 

geen btw in rekening te brengen. En geen btw-

administratie bij te houden. Ook uw buitenlandse 

afnemer kan recht hebben op teruggaaf van 5,1% van 

de verkoopprijs (het landbouwforfait).

Leveringen aan particulieren

Verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-

lidstaten, dan brengt u Nederlandse btw in rekening. 

Vervoert u de goederen zelf of laat u de goederen 

vervoeren, dan kunt u gebruik maken van de regeling 

afstandsverkopen. U brengt uw klant op basis van de 

regeling niet het Nederlandse btw-tarief, maar de btw 

van zijn land in rekening. 

Komen uw leveringen boven een bepaald 

drempelbedrag uit, dan bent u buitenlandse btw 

verschuldigd in de EU-lidstaat waar de goederen 

zijn geleverd. U moet zich in dat geval inschrijven 

als ondernemer bij de belastingdienst van dat land. 

Ook de btw moet u daar aanmelden en afdragen. Het 

drempelbedrag verschilt per EU-lidstaat. U vult de 

afstandsverkopen niet in op uw Opgaaf ICP.

Montage of installatie van goederen

Installeert u goederen (bijvoorbeeld een keuken) in 

een andere EU-lidstaat, dan brengt u de klant het 

btw-tarief van dat land in rekening. De buitenlandse 

btw draagt u bij de belastingdienst in het andere EU-

land af. U moet zich hiervoor eerst als ondernemer 

bij de belastingdienst in dat land registreren. U vult 

het monteren of installeren van goederen niet in op 

uw Opgaaf ICP.

Leveren van accijnsgoederen

Levert u accijnsgoederen aan ondernemers of 

instellingen in EU-landen die geen btw-aangifte 

doen, hanteer dan het btw-nultarief. In dit geval doet 

uw klant zelf aangifte van btw in eigen land. Levert 

u accijnsgoederen aan particulieren in andere EU-

lidstaten, dan brengt u Nederlandse btw in rekening. 

Dit geldt alleen als uw klant het vervoer verzorgt. 

Verzorgt u zelf het transport, dan rekent u het btw-

tarief van dat land. U doet in de andere EU-lidstaat 

btw-aangifte. U betaalt alleen de btw die u over de 

accijnsgoederen berekent.

Levering van vervoersmiddelen

U hanteert altijd het btw-nultarief als u nieuwe 

vervoersmiddelen, bijvoorbeeld een auto, aan 

afnemers in andere EU-lidstaten levert. In de lidstaat 

van bestemming moet de afnemer btw en eventueel 

andere belastingen betalen. De levering van nieuwe 

vervoermiddelen kunt u niet in de Opgaaf ICP 

verwerken.

Levering van gebruikte goederen

U kunt bij de verkoop van gebruikte goederen 

gebruik maken van de margeregeling. U mag op 

basis van deze regeling Nederlandse btw over de 

winstmarge -het verschil tussen de inkoopprijs en de 

verkoopprijs- vorderen. Normaal betaalt u btw over 

uw omzet. Het maakt voor deze regeling niet uit of uw 

klant particulier of ondernemer is. 

U bent niet verplicht om de margeregeling toe te 

passen. Kiest u hier wel voor en u voldoet aan de 

voorwaarden van intracommunautaire leveringen, 

dan mag u het btw-nultarief toepassen. U vult de 

leveringen van gebruikte goederen niet in op uw 

Opgaaf ICP.

BTW bij levering diensten

Als u geen goederen maar een dienst aan 

ondernemers in het buitenland levert, dan moet u 

deze dienst ook opgeven in de btw-aangifte en de 

Opgaaf ICP. In veel gevallen bepalen de plaats van 

de dienst en de vestigingsplaats van de afnemer 

of u zonder btw mag factureren. U vermeldt in zo’n 

geval op de factuur: ‘Btw verlegd naar afnemer’. 

Raadpleeg voordat u dit doet eerst de website van de 

Belastingdienst. Meer informatie: 

 www.belastingdienst.nl 

Meer weten?

De Kamer van Koophandel helpt u graag op weg. 

 www.kvk.nl
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