
Wat betekent Brexit voor de btw? 

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Per 1 januari 2021 

geldt het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK).  

 

• Ik doe zaken met Noord-Ierland   

Noord-Ierland krijgt binnen het VK een aparte status: het blijft voor de btw een EU-lidstaat als 

het om levering van goederen gaat. Wat dit betekent ziet u bij Btw berekenen bij het leveren 

van goederen naar EU-landen. 

Vermeld leveringen aan Noord-Ierland in uw opgaaf ICP. Brengt u goederen over naar Noord-

Ierland onder de regeling 'Voorraad op afroep'? Vermeld die ook in uw opgaaf ICP. 

Verwerving van goederen uit Noord-Ierland blijft u aangeven bij rubriek 4b 

'Leveringen/diensten uit landen binnen de EU' van uw btw-aangifte. 

Btw over goederen uit Noord-Ierland kunt u terug blijven vragen via VAT-refund. 

Let op! 

De aparte status van Noord-Ierland geldt niet als het om diensten gaat. Voor diensten 

geldt dat Noord-Ierland géén EU-lidstaat meer is. 

• Ik koop goederen in het VK 

U moet btw aangeven en betalen bij de Douane voor goederen die u vanaf 1 januari 2021 

invoert uit het VK. U geeft ze niet meer aan als intracommunautaire verwerving bij rubriek 4b 

van uw btw-aangifte. 

U kunt bij de Belastingdienst een vergunning artikel 23 aanvragen. U betaalt dan geen btw bij 

de Douane. In plaats daarvan geeft u deze btw aan in uw btw-aangifte: bij rubriek 4a 

'Leveringen/diensten uit landen buiten de EU'. 

Kijk voor de aparte status voor Noord-Ierland bij 'Ik doe zaken met Noord-Ierland'. 

• Ik lever goederen aan het VK 

Vanaf 1 januari 2021 zijn leveringen aan het VK geen leveringen binnen de EU meer. Een 

levering aan het VK is vanaf dan: uitvoer buiten de EU. Vanaf 2021 geeft u de btw voor 

uitgevoerde goederen naar het VK aan in uw btw-aangifte: bij rubriek 3a 'Levering naar landen 

buiten de EU'. 

Kijk voor de aparte status voor Noord-Ierland bij 'Ik doe zaken met Noord-Ierland'. 

Vanaf 2021 vervalt de regeling 'Voorraad op afroep' voor goederen die worden overgebracht 

naar het VK. 

 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/btw_berekenen_bij_export_goederen_naar_eu_landen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/btw_berekenen_bij_export_goederen_naar_eu_landen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen


• Ik lever diensten in het VK - of neem diensten af uit het VK 

Vanaf 2021 is het VK voor de levering en afname van diensten een land buiten de EU. In 

het Hulpmiddel diensten in en uit het buitenland ziet u wat dit betekent voor de btw. Geef in 

het hulpmiddel aan dat het in deze situatie gaat om 'een niet-EU-land'. 

Noord-Ierland heeft geen aparte status voor wat betreft diensten en is dus ook een niet-EU-

land. 

• Ik gebruik de MOSS-regeling 

Het vertrek van het VK uit de EU heeft ook gevolgen voor de MOSS-regeling. Kijk wat er 

verandert voor Nederlandse ondernemers en niet-EU-ondernemers die hebben gekozen voor 

Nederland als MSID (memberstate of identificatie). 

Tijdvakken tot en met 31 december 2020 

Over het 4e kwartaal 2020 moet u de melding voor het VK op de gebruikelijke manier doen. 

Doe dit uiterlijk 20 januari 2021. 

Correctieberichten over tijdvakken tot en met het 4e kwartaal 2020 moet u uiterlijk 31 

december 2021 indienen. 

Tijdvakken vanaf 1 januari 2021 

Voor deze tijdvakken kunt u de MOSS-regeling niet meer gebruiken. Voor aangifte doen en 

belasting betalen in het VK, neemt u vanaf 2021 contact op met de belastingdienst daar. 

Registratie als MOSS-deelnemer 

Verzoekt u in het portaal om een registratie als MOSS-deelnemer - met een startdatum van 1 

januari 2021 of later? Dan wordt die niet geaccepteerd als u alleen een vaste inrichting opgeeft 

voor het VK. 

• Ik wil een teruggaaf van btw die ik betaald heb in het VK 

Voor tijdvakken vanaf 2021 kunt u geen teruggaafverzoeken voor het VK meer doorsturen via 

VAT-refund. Teruggaafverzoeken over tijdvakken vóór 2021 kunt u doorsturen tot 1 april 2021. 

Kijk voor de aparte status voor Noord-Ierland bij 'Ik doe zaken met Noord-Ierland'. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-doen-btw-diensten-in-uit-buitenland

