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Omzetbelasting en export van goederen 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen export naar andere EU-landen en naar niet EU-landen. 

Export kan zowel betrekking hebben op goederen als op diensten. 

Hier behandelen wij de export van goederen. 

Export van goederen naar niet-EU-landen 

Bij export van goederen naar niet-EU-landen brengt u 0% btw in rekening. 
LET WEL U moet kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Bewaar daarom ook de 
volgende documenten: 

• alle douanedocumenten die u van de douane ontvangt op de plaats waar de goederen de EU 
verlaten 

• opdracht van de koper (eventueel) 
• kopie van de vrachtbrief 
• factuur van de vervoerder 
• invoerbewijs van het land van bestemming 
• correspondentie met uw buitenlandse klant 
• bewijs van de transportverzekering 
• eventueel een kopiefactuur die voor export is getekend door de Douane 
• eventueel andere documenten die op de uitvoer betrekking hebben 

Bij de export van een boot hebt u een extra verklaring nodig. Bij export van een motorrijtuig 
ontvangt u een uitvoerverklaring. 

Is uw levering onderdeel van een ABC-levering naar een land buiten de EU? 
Dan kunt u het 0%-tarief gebruiken als u een schriftelijke opdracht tot uitvoer krijgt van uw koper. U 
moet deze verklaring bij uw administratie bewaren. Bent u de ondernemer die de goederen 
daadwerkelijk exporteert? Dan moet u die export bovendien kunnen aantonen om het 0%-tarief te 
mogen gebruiken. 

Export van goederen naar EU-landen (Intracommunautaire Levering) 

Over het algemeen brengt u geen btw in rekening aan ondernemers uit andere EU-landen. 
Bij leveringen van goederen past u het 0-tarief toe. 
Bij de levering van diensten verlegd u de btw naar de afnemer.  
LET WEL. Op uw factuur zet u bij de levering van goederen in elke gewenste taal: 'tabel II, 
onderdeel a, post 6, Wet OB '68' of  'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112' en bij de levering van 
diensten de tekst “btw verlegd”. Tevens bij beide het btw-identificatienummer van de afnemer. 
Controleer altijd dit btw-nummer. Tevens moet u een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) 
doen. 

LET WEL. Levert u goederen of diensten aan klanten in de EU die geen aangifte doen, bijvoorbeeld 
particulieren? Dan brengt u normaal gesproken 6 of 21% Nederlandse btw in rekening. 
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Als u vragen heeft of opmerkingen over dit onderwerp hebt, neemt u dan gerust contact met ons op 
per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email 
info@adfinadvies.nl 
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