
Wetswijziging BTW in 2010 

Graag brengt De Incassokamer  u nog enkele nieuwsitems / wetenswaardigheden onder de aandacht. Hoewel we niet 

pretenderen de wijsheid in pacht te hebben, denken wij dat het mogelijk voor u van nut kan zijn.  

 

 

Wetswijziging btw buitenlandse transacties per 01-01-2010 binnen de EU  

 
Voor het zakendoen met buitenlandse ondernemers binnen de Europese Unie (EU) gaat er op het gebied van de 
btw het nodige wijzigen! Met ingang van januari 2010 komt er meer rompslomp op de ondernemer af. Dit is wat wij 
als De Incassokamer er ondermeer van hebben meegekregen. In grote lijnen kan dit op het gebied van diensten als 
volgt samengevat worden: 

 
- De hoofdregel wordt: afdrachtverplichting in het bestemmingsland. Dit is nu nog in het land van oorsprong. De 

btw wordt dus verlegd van dienstverlener naar afnemer. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel, maar 
beduidend minder dan de velen die er nu zijn. 
 

- De tweede wijziging betreft het moment van melding en afdracht. Tot nu toe is dit het moment van factureren. 
Dat wordt het moment van leveren (het leveren van de prestatie). Daarbij dient opgemerkt te worden, dat zowel 
de leverancier als de afnemer in het andere EU-land daarbij hetzelfde tijdstip dienen te hanteren.  
De melding dient voor ons Nederlanders plaats te vinden bij de btw-aangifte per maand of per kwartaal. Dit 
wordt het zogenaamde “listen” genoemd en zal ook verplicht zijn. Belangrijk is dus dat het tijdstip van leveren 
duidelijk tussen partijen wordt afgestemd.  
NB: In beginsel kun je stellen, dat een dienst eerst geleverd is wanneer hij voltooid is. Dus niet verwarren met 
een nog niet voltooide levering, die als onderhanden werk gezien kan worden. Dit wordt natuurlijk anders als u 
tussentijds factureert voor de geleverde prestatie, dan dient u dit tijdig te listen. Het komt ons voor dat het 
wellicht het meest eenvoudig is om datum van levering in hetzelfde aangifte tijdvak als de factuur te laten 
plaatsvinden. Immers dan is de prijsvorming en het btw-aspect duidelijk voor beide partijen gedefinieerd.  
 

- Verder dient u te factureren vanuit de vaste inrichting van uw onderneming. Althans dat is wat eruit uw factuur 
moet kunnen worden afgeleid. Dus niet door bijvoorbeeld een vertegenwoordiging in Nederland van een 
buitenlandse onderneming, daar waar deze vertegenwoordiging geen zelfstandig ingeschreven onderneming bij 
de kamer van koophandel betreft.  
Bijvoorbeeld een freelance vertegenwoordiger werkzaam voor een buitenlands bedrijf mag dus niet als 
factureeradres gebruikt worden. 
 

- Op de factuur aan een buitenlandse EU-cliënt dient u duidelijk met het volgende rekening te houden: 
Geen btw-vermelding. Wel de vermelding “btw-verlegd/ VAT-shifted” plus het artikel uit de btw-richtlijn of 
nationale btw-wet. Wanneer u aan een niet btw-plichtige in het buitenland levert, bijvoorbeeld een consument, 
dan dient u normaal de btw in rekening te brengen op de factuur. 
 

Attentie:  
De Incassokamer adviseert u om over dit onderwerp uw accountantskantoor/ belastingconsulent te raadplegen. 
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Alle rechten berusten bij De Incassokamer B.V., tenzij anders vermeld.  

De Incassokamer B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actu-

aliteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de 

gegevens en opgenomen verwijzingen in dit infobulletin kunnen geen rechten 

worden ontleend. 
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