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Meest gestelde vragen over btw.  

 

1. Waarom berekenen jullie btw over verzendkosten? 

2. Ik ben niet btw plichtig waarom berekenen jullie wel btw over mijn aankoop? 

3. Mijn onderneming is in een ander land gevestigd Ik hoef toch geen btw af te dragen? 

______________________________________________________________________ 

 

1 Waarom berekenen jullie btw over verzendkosten? 

 

Het eenvoudige antwoord is; 

Volgens onze accountant moeten wij de verzendkosten met btw belasten. 

 

Verduidelijkt; 

De Belastingdienst wil niet dat u met een slimme constructie omzetbelasting ontduikt. Zo zou u 

bijvoorbeeld de goederen voor een lager bedrag op de factuur kunnen zetten en het verschil in de 

verzendkosten kunnen verwerken. Goederen worden op de factuur belast, dus ook de verzendkosten. 

 

Op de site van de (Nederlandse) belastingdienst staat; 

Waarover berekent u btw? 

De vergoeding voor goederen of diensten die u levert, bestaat over het algemeen uit verschillende 

onderdelen. Bij belaste goederen of diensten berekent u de btw over het totaalbedrag dat u uw 

afnemer in rekening brengt. Bij het totaalbedrag horen ook verzendkosten, reiskosten, telefoonkosten, 

verpakkingskosten (behalve statiegeld) en dergelijke. 

 

Daarnaast worden wij ook door onze transporteur gefactureerd inclusief btw. Dus wij begrijpen dat het 

vervelend is en zou dit liever niet doen, maar helaas verwacht de overheid van ons ook dat wij het 

weer aan hen afdragen.  

Het spijt ons dus dat wij btw over verzendkosten berekenen, maar wij hopen, vooral na deze uitleg, op 

uw begrip. 

 

 

 

(terug naar boven)  



 

 

 

 

2 Ik ben niet btw plichtig waarom berekenen jullie wel btw over mijn aankoop? 

 

Het eenvoudige antwoord is; 
 

Wij zijn wél btw plichtig en zijn verplicht btw te vermelden op onze verkoop facturen.  

 

 

Verduidelijkt; 

Een bedrijf of instelling die btw-plichting is, is verplicht btw in rekening te brengen. Ook wanneer 

de klant niet btw-plichtig is. De btw-plicht hangt namelijk niet af van de klant maar van de 

goederen of diensten van de verkoper. Enkel voor klanten in het buitenland, kunnen andere regels 

gelden. 

Wanneer u niet btw. plichtig bent, wil dat dus zeggen dat u, uw onderneming, stichting, instantie 

o.i.d., geen btw hoeft af te dragen aan de belastingdienst. M.a.w. u hoeft geen btw. te 

vermelden/berekenen op uw facturen aan uw klanten.  

Let op! In sommige gevallen kunt u betaalde btw, ook als niet btw plichtige, wel retour ontvangen. 

(zie specifiek in blauw gearceerde tekst hier onder) U dient dan echter wel een btw nummer te 

hebben / aan te vragen. Of dit voor u geldt, kunt u navragen aan uw accountant of via het gratis 

nummer van de belastingtelefoon 0800 – 0543 (maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en 

op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.) 

 

Op de site van de Nederlandse) belastingdienst staat; 

Zijn uw leveringen van goederen en diensten vrijgesteld? Of moet u btw in rekening brengen? In 
een aantal branches en voor een aantal activiteiten bent u vrijgesteld van btw. U brengt dan geen 
btw in rekening. 

Let op! 
Onderstaande vrijstellingen gelden ook voor de invoer van goederen uit niet-EU-landen en 
voor intracommunautaire verwervingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_afnemen_uit_andere_eu_landen/btw_berekenen_over_goederen_en_diensten/intracommunautaire_verwerving/intracommunautaire_verwerving


 

 

 

 

De volgende branches en bedrijfsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw: 

 beleggingsgoud 

 collectieve belangenbehartiging 

 componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten 

 financiële diensten en verzekeringen 

 fondsenwervende activiteiten 

 gezondheidszorg 

 jeugd- en jongerenwerk 

 kansspelen 

 kantines 

 kinderopvang 

 levering roerende bedrijfsmiddelen 

 lezingen, excursies en rondleidingen 

 onderwijs 

 onroerende zaken 

 postdiensten 

 radio en televisie 

 samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling) 

 sociaal-culturele instellingen 

 sportorganisaties en sportclubs 

 uitvaartondernemers 

 

Btw en uw inkoop 

Over vrijgestelde goederen en diensten brengt u geen btw in rekening. U mag de btw die u hiervoor 

hebt betaald over kosten en inkoop niet aftrekken in uw btw-aangifte. Hebt u zowel vrijgestelde als 

belaste omzet? Dan mag dat voor een deel wel. Wat u moet doen, leest u bij Belaste en vrijgestelde 

omzet. 

Administratie bijhouden 

U brengt geen btw in rekening aan uw klanten. U vermeldt dus geen btw op uw facturen. Hebt u zowel 

vrijgestelde als belaste omzet? Dan splitst u deze in uw administratie. Lees meer hierover 

bij Vrijgestelde goederen of diensten leveren. 

Zakendoen met het buitenland 

Levert u vrijgestelde goederen of diensten en doet u zaken met het buitenland? Als u goederen of 

diensten in het buitenland koopt, moet u meestal in Nederland btw berekenen, aangeven en betalen.  

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/beleggingsgoud/vrijstelling_voor_beleggingsgoud
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_collectieve_belangenbehartiging
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_componisten_schrijvers_cartoonisten_en_journalisten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/financiele_diensten_en_verzekeringen/vrijstelling_voor_financiele_diensten_en_verzekeringen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/fondsenwervende_activiteiten/vrijstelling_voor_fondsenwervende_activiteiten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_in_de_gezondheidszorg
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_jeugd_en_jongerenwerk
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_kansspelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_levering_eten_en_drinken_in_kantines_van_verenigingen_scholen_en_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_kinderopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_levering_roerende_bedrijfsmiddelen_die_binnen_het_eigen_bedrijf_gebruikt_zijn
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_lezingen_excursies_en_rondleidingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_onroerende_zaken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_postdiensten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_radio_en_televisie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_samenwerkingsverbanden
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/sociaal_culturele_instellingen/vrijstelling_voor_sociaal_culturele_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/sportorganisaties/vrijstelling_voor_sportorganisaties_en_sportclubs
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_uitvaartondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/belaste_en_vrijgestelde_omzet/belaste_en_vrijgestelde_omzet
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/belaste_en_vrijgestelde_omzet/belaste_en_vrijgestelde_omzet
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/vrijgestelde_goederen_of_diensten_leveren


 

 

 

 

Aangifte doen 

Over vrijgestelde omzet hoeft u geen btw-aangifte te doen. In een aantal gevallen moet u toch btw-

aangifte doen.  

Hebt u omzet waarover u btw moet betalen, maar ook vrijgestelde omzet? Dan maakt u waarschijnlijk 

kosten voor zowel de belaste, als de vrijgestelde omzet. Alleen de btw voor kosten die u maakt voor 

belaste omzet is aftrekbaar. 

Welke btw aftrekbaar? 

Hebt u zowel belaste als vrijgestelde omzet, dan hebt u te maken met 3 soorten uitgaven: 

 goederen en diensten die u alleen gebruikt voor belaste omzet 
De btw die u hierover betaalt, is geheel aftrekbaar. 

 goederen en diensten die u alleen gebruikt voor vrijgestelde omzet 
De btw die u hierover betaalt, is niet aftrekbaar. 

 goederen en diensten die u gebruikt voor belaste én vrijgestelde omzet 
De btw die u hierover betaalt, is gedeeltelijk aftrekbaar. Bij de aanschaf maakt u een 
inschatting welk deel van de goederen of diensten u gaat gebruiken voor belaste omzet. De 
btw over dat deel is aftrekbaar. 

 
Voorbeeld; 
U hebt een bedrijf voor taxi- en ambulancevervoer. Taxivervoer is belast, ambulancevervoer is 
vrijgesteld. U doet de volgende uitgaven: 

 reparatie taxi: € 1.000 + € 210 btw 

 aankoop brancard: € 1.200 + € 252 btw 

 schilderen bedrijfspand: € 10.000 + € 2.100 btw 

U mag de btw op de reparatie van de taxi volledig aftrekken, want u gebruikt de taxi alleen voor 
belaste omzet. U mag de btw op de brancard niet aftrekken, want u gebruikt deze voor vrijgestelde 
omzet. Het pand gebruikt u 70% voor belaste en 30% voor vrijgestelde omzet. De btw op het 
schilderwerk is dan voor 70% aftrekbaar. Meer hierover leest u bij Inschatting van het gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

(terug naar boven) 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/belaste_en_vrijgestelde_omzet/inschatting_van_het_gebruik2/inschatting_van_het_gebruik


 

 

 

3 Mijn onderneming is in een ander land gevestigd dan Nederland en ik neem 

in Nederland goederen/diensten af. Ik ontvang dan van u toch een factuur 

zonder btw en hoef dan toch geen btw af te dragen? 

 

Het eenvoudige antwoord is; 

 

Inderdaad en nee, helaas wel. 

 

 

Verduidelijkt; 

Wanneer u wel beschikt over een btw nummer, dient u dit btw nummer aan ons te vermelden. Wij 

zijn verplicht ons, maar ook uw btw nummer op onze facturen te vermelden. Uiteraard is dit ter 

controle van de belastingdienst. De belastingdienst wil namelijk wel zeker weten of u iin uw eigen 

land, wel de btw heeft afgedragen over de inkoop van uw product of dienst. Dus u ontvangt van 

ons een factuur zonder btw, maar u dient de btw in uw land wel af te dragen. 

 

 

Op de site van de (Nederlandse) belastingdienst staat; 

Intracommunautaire verwerving 

Een intracommunautaire verwerving vindt plaats als u goederen koopt die vanuit een ander EU-
land naar uw land worden vervoerd en waarbij de leverancier een ondernemer is. 

De levering door de verkoper is in het andere EU-land belast met 0%. De verwerving is in uw land 
wel belast met btw. 

 

Let op! 
Bent u in Nederland gevestigd? En koopt u van een ondernemer goederen die van een EU-land 
naar een ander EU-land (niet Nederland) worden vervoerd? Dit geldt toch als een 
intracommunautaire verwerving in Nederland als: 

 u bij de aankoop uw btw-identificatienummer hebt gebruikt, en 

 u niet kunt aantonen dat de btw is betaald in het EU-land waar de goederen zijn 
aangekomen 

Btw aangeven in Nederland 

Bij een intracommunautaire verwerving rekent u zelf de Nederlandse btw uit en geeft deze aan in 
uw btw-aangifte. Mag u de btw aftrekken als voorbelasting? Dan doet u dit in dezelfde aangifte. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/eu-landen_en_-gebieden/eu-landen_en_-gebieden
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/eu-landen_en_-gebieden/eu-landen_en_-gebieden


 

 

 

Exporteert u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen dan Nederland? 
Dit noemen wij een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw. Voor de 
afnemer van de goederen is dit een intracommunautaire verwerving in het EU-land waar de 
goederen naartoe gaan. In dat land moet hij de btw betalen. 

0%-tarief bij export naar andere EU-landen 

Er is sprake van een intracommunautaire levering als u aan 2 voorwaarden voldoet: 

 U vervoert de goederen naar een ander EU-land. Dit moet u kunnen aantonen aan de 
hand van uw administratie. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, orderbevestigingen, en 
transportpapieren. 

 Uw afnemer is ondernemer. Hij heeft een btw-identificatienummer in het land waar de 
goederen naartoe gaan. 

Voldoet u niet aan beide voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat uw afnemer een particulier is, of geen 
btw-identificatienummer heeft? Dan is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw 
berekenen en de btw aangeven en betalen. 

Overbrenging van eigen goederen 

Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar een ander EU-land, bijvoorbeeld naar uw 
bedrijf? Dan geldt dit ook als intracommunautaire levering in Nederland. Dit is tegelijkertijd een 
intracommunautaire verwerving in het land waar de goederen naartoe gaan. 

Een intracommunautaire levering is in Nederland belast met 0% btw. Toch moet u zich in dat 
geval bij ons registreren. De intracommunautaire levering moet u aangeven op uw btw-aangifte. 
Ook vult u een Opgaaf intracommunautaire prestaties in. 

Let op! 
Vermeld bij een intracommunautaire levering op de factuur het Nederlandse btw-
identificatienummer van uzelf en het buitenlandse identificatienummer van uw afnemer. 

 
Voorbeeld 
U importeert in Nederland goederen uit China. Daarna brengt u deze goederen over naar uw 
onderneming in Frankrijk. Na de import uit China verricht u dus een intracommunautaire levering 
naar Frankrijk. U geeft deze levering aan in Nederland. Op die aangifte kunt u de btw die u bij de 
import uit China betaald hebt, in aftrek brengen. 

Daarnaast moet u een Opgaaf intracommunautaire prestaties indienen over het kwartaal waarin u 
de goederen naar uw bedrijf overbrengt. Op deze opgaaf vermeldt u het btw-identificatienummer 
van uw onderneming in Frankrijk. 

 

(terug naar boven) 

(Bronnen: belastingdienst, Hoff Administraties en jaren lange ervaring) 

De Borduurshop BV is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten m.b.t. uw aangiftes en verwijst 

voor de officiële uitleg en teksten naar officiële kanalen zoals de Belastingdienst en uw eigen belastingadviseur. 

Bovenstaande tekst is enkel een hulpstuk. U kunt aan bovenstaande tekst geen rechten ontlenen. 

 

Copyright © De Borduurshop BV 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/btw_voor_buitenlandse_ondernemers/goederen/importeren_vanuit_eu_landen_naar_nederland

