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Doe je zaken in of met het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft de Brexit nogal wat gevolgen voor jou. Op 16 

april heeft de Europese Commissie een notitie gepubliceerd over de btw gevolgen door de Brexit. In de 

notitie van de Europese Commissie is beschreven wat de btw gevolgen zijn voor de goederenleveringen 

door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 

In deze whitepaper zetten wij de hoofdlijnen van de notitie en de belangrijkste aandachtspunten voor 

goederenleveringen voor jou op een rij. Mocht je na het lezen van dit paper nog vragen hebben over 

jouw eigen positie of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met jouw contactpersoon bij CROP 

of vraag het direct na bij een van de btw specialisten van CROP. 

Uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 

 

Het Verenigd Koninkrijk is uit de Europese Unie gestapt met ingang van 1 februari 2020. Hierdoor is het 

een derde land geworden en dat heeft impact op de btw gevolgen van iedereen die zaken doet in of met 

het Verenigd Koninkrijk.    

In afwachting van mogelijke nieuwe afspraken, heeft de Europese Unie samen met het Verenigd 

Koninkrijk een terugtrekkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is een transitieperiode 

afgesproken, waardoor het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020 als een EU-lidstaat wordt 

beschouwd.  

Voor de btw betekent dit dat er in 2020 nog niets verandert. Doe je zaken in of met het Verenigd 

Koninkrijk? Dan gelden in 2020 dezelfde btw regels, zoals je gewend was vóór de Brexit. 

Btw gevolgen vanaf 1 januari 2021 

 

Vóór 1 juli 2020 moet duidelijk zijn of de transitieperiode al dan niet wordt verlengd. Als de 

transitieperiode niet wordt verlengd, is de btw-richtlijn niet meer van toepassing voor het Verenigd 

Koninkrijk met ingang van 1 januari 2021. Het Verenigd Koninkrijk heeft vanaf dat moment een eigen btw 

regelgeving. Mogelijk zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en de 

Europese Unie, maar dat is op dit moment nog niet zeker. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/vat-goods_en_0.pdf
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Import, export & douane 

 

Het Verenigd Koninkrijk wordt een derde land in plaats van een EU-lidstaat. Dit betekent dat er geen 

intracommunautaire levering of intracommunautaire verwerving meer is bij een goederentransactie. De 

regels van import en export zijn van toepassing.  

Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk een EU-lidstaat worden binnengebracht (import) en 

goederen die vanuit een EU-lidstaat worden vervoerd of verzonden naar het Verenigd Koninkrijk 

(export), zullen onder douanetoezicht staan en kunnen onder douanecontroles vallen.  

Bij import ben je btw verschuldigd op het moment van import in een EU-lidstaat. Indien je recht hebt op 

aftrek van btw, kun je in jouw reguliere aangifte btw de btw terugvragen. De export van goederen is 

vrijgesteld van btw als de goederen worden verzonden of vervoerd naar een derde land. 

Let op! 

 Importeer je regelmatig uit derde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan een artikel 

23-vergunning aan. Hierdoor hoef je de btw bij import pas te voldoen bij jouw reguliere aangifte 

btw. Hierdoor hoef je in feite niets voor te schieten en dit levert dus een liquiditeitsvoordeel op. 

 Zorg bij export altijd voor bewijs dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. 

Gebruikelijk in dit opzicht is een certification of exit. Zonder bewijs geen vrijstelling van btw. 

Overige aandachtspunten 

 

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het niet meer van toepassing zijn van 

de btw-richtlijn in het Verenigd Koninkrijk heeft ook nog andere gevolgen, zoals: 

 De afstandsverkopenregeling is niet meer van toepassing voor de leveringen van goederen naar 

het Verenigd Koninkrijk. 

 De nieuwe regelgeving voor e-commerce vanaf 2021 geldt ook voor import uit het Verenigd 

Koninkrijk. Vraag indien nodig een speciaal btw-identificatienummer aan voor de One Stop Shop 

(OSS) aangifte in verband met import van goederen met een waarde van niet meer dan € 150. 

 Douaneregels zijn van toepassing. 

 Andere vereenvoudigingen die van toepassing zijn door de btw-richtlijn, zoals de 

vereenvoudigingsregels voor call-off stock, zijn niet meer van toepassing. 
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 De Europese btw die vanaf 1 januari 2021 wordt betaald door de ondernemers in het Verenigd 

Koninkrijk kan niet meer worden teruggevraagd via het elektronisch portaal. Hiervoor dient een 

andere formele procedure te worden gevolgd. Het elektronisch portaal blijft tot 31 maart 2021 in 

gebruik voor verzoeken met betrekking tot de btw in de transitieperiode. 

Noord-Ierland & btw gevolgen 

 

Voor Noord-Ierland gelden vanaf 1 januari 2021 speciale regels voor de btw. Op grond van een Protocol 

(het IE/NI Protocol) wordt Noord-Ierland als een EU-lidstaat beschouwd voor de goederenleveringen. Dit 

betekent dat alle huidige regels blijven gelden. Er is geen sprake van import en export. Voor het 

verrichten van diensten wordt Noord-Ierland echter beschouwd als een derde land. De btw gevolgen 

zullen dus anders worden dan je bent gewend.  

Het IE/NI Protocol geldt in eerste instantie gedurende vier jaar vanaf het einde van de transitieperiode, 

maar kan telkens worden verlengd. 


