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BTW bij inkoop van
goederen in het
buitenland
Koopt u voor uw onderneming goederen in van
leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor
de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land
waar u de goederen inkoopt. Als het gaat om landen
buiten de Europese Unie, heeft u te maken met andere
regels dan bij inkoop in een EU-land. In deze brochure
leest u aan welke regels u zich moet houden bij inkoop
van goederen in het buitenland en hoe u deze inkopen
op de aangifte verwerkt.

1 Algemeen
Als u voor uw onderneming goederen inkoopt van leveranciers in het buitenland, heeft
dat bepaalde gevolgen voor de btw. Er gelden speciale regels voor het inkopen van
goederen van leveranciers binnen de Europese Unie (eu). Informatie hierover vindt u in
hoofdstuk 2 tot en met 5. En er gelden speciale regels voor het inkopen van goederen
van leveranciers buiten de eu. Daarover vindt u informatie in hoofdstuk 6 en 7.
De eu-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.
Deze brochure gaat niet over door buitenlandse ondernemers aan u verleende diensten.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij de BelastingTelefoon of op de internetsite
van de Belastingdienst.
In Nederland en in andere landen van de Europese Unie (eu) wordt de omzetbelasting
geheven volgens het btw-systeem. Net als in het gewone taalgebruik wordt in deze
brochure de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting.
OB 205 - 1Z*8FD

Voor de omzetbelasting moet u elektronisch aangifte doen. Dat kan op 3 manieren:
– via de internetsite van de Belastingdienst;
– met uw aangifte- of administratiesoftware;
– door een fiscaal intermediair, zoals een accountants- of administratiekantoor.
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Voor de voorbeelden in deze brochure is gebruik gemaakt van de aangifte op de internetsite van de Belastingdienst.
2 Goederen inkopen van leveranciers binnen de EU
Binnen de eu is er vrij goederenverkeer. U komt daarom aan de binnengrenzen van de eu
geen Douane meer tegen. Als u goederen inkoopt in andere landen binnen de eu, gelden
er speciale regels voor de omzetbelasting. Hierdoor wordt er altijd in één eu-land omzet
belasting betaald: in het land van herkomst of in het land van bestemming van de
goederen. In dit hoofdstuk leest u welke gevolgen het inkopen van goederen in andere eulanden heeft voor de btw.
2.1 Intracommunautaire verwervingen

Als u voor uw onderneming goederen koopt van een ondernemer in een ander eu-land,
verricht u een intracommunautaire verwerving. U bent dan in Nederland btw verschuldigd
over de aankoopprijs van de goederen. Uw leverancier brengt u geen omzetbelasting in
rekening. Hij verricht een zogenoemde intracommunautaire levering.
Een aankoop van goederen uit een ander eu-land is voor u een intracommunautaire
verwerving als aan drie voorwaarden is voldaan:
– Uw leverancier is ondernemer.
– U koopt de goederen in voor uw onderneming.
– De goederen worden daadwerkelijk vanuit een ander eu-land naar Nederland vervoerd.
Voorbeeld
U koopt als ondernemer machines van een Duitse fabrikant. Deze goederen worden bij uw bedrijf in
Nederland afgeleverd. De Duitse ondernemer brengt u geen Duitse omzetbelasting in rekening.
U verricht in Nederland een intracommunautaire verwerving en u moet daarom Nederlandse btw
aangeven.
2.2 Voorwaarden voor intracommunautaire verwervingen

In deze paragraaf vindt u een nadere toelichting op de drie voorwaarden voor intra
communautaire verwervingen:
Uw leverancier is ondernemer

Koopt u binnen de eu goederen in, dan verricht u alleen een intracommunautaire
verwerving als uw leverancier ondernemer is. Als u goederen inkoopt van een particulier
in een ander eu-land, verricht u geen intracommunautaire verwerving en bent u hiervoor
geen Nederlandse btw verschuldigd.
U koopt de goederen in voor uw onderneming

Krijgt u goederen geleverd uit een eu-land, dan is dat voor u alleen een intracommunau
taire verwerving als u daarbij optreedt als ondernemer. Uw leverancier moet er zeker van
zijn dat u werkelijk ondernemer bent. Daarvoor is het nodig dat u hem uw btwidentificatienummer doorgeeft. Bijzonderheden over dit nummer vindt u in paragraaf 3.1.
Let op!

Voor ondernemers die normaal gesproken geen aangifte omzetbelasting hoeven te doen en voor rechts
personen die geen ondernemer zijn, gelden afwijkende regels om te bepalen of er sprake is van een intra
communautaire verwerving. Zie daarvoor paragraaf 5.2.
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De goederen worden daadwerkelijk vanuit een ander EU-land naar Nederland vervoerd

Het gaat erom dat de goederen in verband met de levering vanuit een eu-land naar
Nederland worden vervoerd. Het vervoer mag plaatsvinden via landen die niet tot de eu
behoren.
2.3 Aftrek van voorbelasting

De btw over intracommunautaire verwervingen kunt u in de regel als voorbelasting
aftrekken bij vraag 5b van de Aangifte omzetbelasting. Zie ook paragraaf 4.4.
2.4 Uw leverancier brengt u buitenlandse omzetbelasting in rekening

Soms brengt uw leverancier u wel buitenlandse omzetbelasting in rekening. Dat zal hij
doen als hij tegenover de buitenlandse belastingdienst niet kan aantonen dat sprake is van
een intracommunautaire levering. Dat is bijvoorbeeld het geval:
– als u geen btw-identificatienummer heeft opgegeven;
– als niet vaststaat dat de goederen naar Nederland worden vervoerd, bijvoorbeeld omdat
ze bij de leverancier worden afgehaald.
In zo’n situatie verricht u toch een belaste verwerving, waarover u in Nederland btw
verschuldigd bent. Het is in een dergelijk geval wel mogelijk de buitenlandse omzet
belasting terug te vragen in het desbetreffende land. U kunt daarvoor een formulier
(Verzoek om teruggaaf omzetbelasting) downloaden via de internetsite van de Belasting
dienst of aanvragen via de BelastingTelefoon.
3 Administratieve verplichtingen voor intracommunautaire verwervingen
Voor intracommunautaire verwervingen gelden de algemene administratieve
verplichtingen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen er worden gesteld bij intra
communautaire verwervingen. Zie voor de algemene administratieve verplichtingen de
brochure Uw bedrijf en de btw.
3.1 btw-identificatienummer opgeven aan uw leverancier

Voor elke intracommunautaire verwerving moet u aan uw leverancier uw btw-identificatie
nummer opgeven. Uw leverancier mag alleen zonder omzetbelasting leveren als hij uw
btw-identificatienummer op de factuur vermeldt.
Let op!

Als u tegenover uw leveranciers niet uw eigen naam gebruikt, maar een afwijkende handelsnaam, geef dat
dan door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat er problemen ontstaan als uw leveranciers uw btwidentificatienummer controleren.
Hoe bepaalt u uw btw-identificatienummer?

Uw btw-identificatienummer is afgeleid van uw omzetbelastingnummer. U kunt uw btwidentificatienummer als volgt bepalen:
– U plaatst vóór uw omzetbelastingnummer de landcode nl.
– U verwijdert de punten uit het omzetbelastingnummer.
– Zo nodig plaatst u na de letters nl één of twee nullen, zodat het volledige nummer uit
14 posities bestaat.
Voorbeeld
Omzetbelastingnummer: 12.34.567.B01
Bijbehorend btw-identificatienummer: NL001234567B01

U kunt uw btw-identificatienummer ook opvragen bij het belastingkantoor waar u onder
valt.
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3.2 Verwervingen afzonderlijk registreren

U moet intracommunautaire verwervingen in uw administratie apart registreren.
In veel boekhoudprogramma’s is hier rekening mee gehouden. U registreert de bedragen
per leverancier afzonderlijk.
U kunt daarvoor het btw-identificatienummer gebruiken dat op de factuur van de
leverancier staat.
4 Aangifte doen van intracommunautaire verwervingen
De btw die u bent verschuldigd voor intracommunautaire verwervingen moet u verwerken
in de Aangifte omzetbelasting. In dit hoofdstuk vindt u informatie over het aan te geven
bedrag en het btw-tarief dat van toepassing is. Daarna leest u op welk tijdstip u de
verwervingen moet aangeven en waar u de verschuldigde btw in de aangifte verwerkt.
4.1 Welk bedrag geeft u aan?

Als u goederen inkoopt uit landen binnen de eu, moet u in Nederland aangifte doen van
de vergoeding van deze verwervingen. De vergoeding is het bedrag dat de leverancier u op
de factuur in rekening heeft gebracht. Over dit bedrag wordt de btw berekend. Als de
vergoeding niet in euro’s is berekend, moet u deze eerst omrekenen. U gaat hierbij uit van
de geldende verkoopkoers van de buitenlandse muntsoort.
4.2 Welk btw-tarief is van toepassing?

Bij intracommunautaire verwervingen van goederen gelden dezelfde btw-tarieven als bij
levering binnen Nederland. Informatie over de verschillende tarieven vindt u in de
brochure Uw bedrijf en de btw.
4.3 Op welk tijdstip geeft u de verwervingen aan?

Intracommunautaire verwervingen geeft u aan:
– op het tijdstip waarop de leverancier u de factuur uitreikt (de factuurdatum), ook als dat
vóór de levering van de goederen is; óf
– uiterlijk op de vijftiende dag van de maand na de maand waarin de levering heeft plaatsgevonden, als u op dat tijdstip nog geen factuur heeft ontvangen.
Dit geldt ook als het gaat om facturen wegens vooruitbetalingen op een bepaalde levering.
4.4 Hoe verwerkt u de verwervingen in de aangifte?

In de Aangifte omzetbelasting verwerkt u de intracommunautaire verwervingen als volgt:
– het totaal van de verwervingen en de btw die u over de verwervingen verschuldigd bent,
vult u in bij vraag 4b;
– de btw over de verwervingen trekt u volgens de normale regels bij vraag 5b af als voor
belasting.
In de Aangifte omzetbelasting geeft u dus de verschuldigde btw aan en u trekt hetzelfde
bedrag weer als voorbelasting af. Per saldo betaalt u dus geen btw. Toch moet u de vragen
4b en 5b volledig invullen.
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5 Bijzondere inkopen binnen de EU
Als u goederen koopt in andere landen binnen de eu, gelden in bepaalde situaties
bijzondere regels. In dit hoofdstuk leest u om welke situaties het gaat.
5.1 U koopt nieuwe vervoermiddelen

Bij aanschaf van een nieuw of nagenoeg nieuw vervoermiddel wordt altijd btw geheven in
het land van bestemming. Als u dus zo’n vervoermiddel koopt en naar Nederland brengt,
is dat voor u altijd een belaste intracommunautaire verwerving. Het maakt niet uit of u het
vervoermiddel van een ondernemer of van een particulier koopt, en ook niet of u het
aanschaft voor privé- of voor zakelijke doeleinden. In alle gevallen bent u btw verschuldigd.
Voor personenauto’s en motorrijwielen bent u behalve btw ook Belasting van personenauto’s en motorrijwielen verschuldigd. Informatie daarover vindt u in de brochure Belasting
van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Deze vindt u op het douane-onderdeel van de
internet-site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) onder: “downloaden”.
Vervoermiddelen waarvoor de regeling geldt

De regeling voor nieuwe vervoermiddelen is van toepassing op de volgende vervoer
middelen:
1 Landvoertuigen (bijvoorbeeld auto’s en bromfietsen) die:
– een motor hebben met een cilinderinhoud van meer dan 48 cc of met een vermogen
van meer dan 7,2 kW, en
– zes maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 6000 kilometer hebben gereden.
2 Schepen die:
– langer zijn dan 7,5 meter, en
– drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 100 uur hebben gevaren.
3 Luchtvaartuigen die:
– een opstijggewicht hebben van meer dan 1550 kg, en
– drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 40 uur hebben gevlogen.
5.2 Landbouwers, vrijgestelde ondernemers en rechtspersonen die geen ondernemer zijn

Voor sommige ondernemers en rechtspersonen gelden afwijkende regels
voor intracommunautaire verwervingen. Het gaat om:
– landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers die onder de zogenoemde
landbouwregeling vallen;
– ondernemers die uitsluitend vrijgestelde leveringen en diensten verrichten;
– rechtspersonen die geen ondernemer zijn.
Als u tot een van deze groepen behoort, hoeft u in de regel geen aangifte te doen voor de
btw. Om te voorkomen dat u voor iedere intracommunautaire verwerving toch aangifte
zou moeten doen, is een speciale regeling getroffen.
Behoort u tot een van de drie genoemde groepen, dan wordt de aankoop van goederen
in een ander eu-land niet beschouwd als een intracommunautaire verwerving. U bent
over zo’n aankoop geen Nederlandse btw verschuldigd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1 Het totale bedrag van de aankopen in andere eu-landen is in een kalenderjaar lager dan
€ 10.000.
2 U geeft uw btw-identificatienummer niet op aan uw leverancier, en hij brengt u buitenlandse omzetbelasting in rekening.
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Let op!

Deze speciale regeling geldt niet als u in een ander eu-land accijnsgoederen koopt. Informeer in dat geval
bij de Belastingdienst naar de gevolgen voor de btw. De regeling geldt ook niet als u in een ander eu-land
een nieuw vervoermiddel koopt. Zie daarvoor paragraaf 5.1.
Aankopen boven het drempelbedrag

Als u in een kalenderjaar voor meer dan het drempelbedrag van € 10.000 goederen koopt
in andere eu-landen, is voor het gedeelte boven het drempelbedrag sprake van intra
communautaire verwerving en bent u daarover btw verschuldigd. U moet dan aan de
buitenlandse leverancier uw btw-identificatienummer opgeven zodat hij u geen buitenlandse omzetbelasting berekent. Verder bent u verplicht om aangifte te doen bij het
belastingkantoor waar u onder valt.
Als uw aankopen in andere eu-landen in een bepaald jaar boven het drempelbedrag uit
komen, geldt in het volgende jaar geen drempelbedrag.
U bent dan over alle verwervingen btw verschuldigd.
Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.
Kiezen voor ‘belaste verwerving’

U kunt ook kiezen voor ‘belaste verwerving’. Dan behandelt u ook de aankopen onder het
drempelbedrag als intracommunautaire verwer-vingen. Neem voor meer informatie
contact op met de Belastingdienst.
5.3 U koopt gebruikte goederen

Handelaren in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen kunnen voor de
omzetbelasting een speciale regeling toepassen, de zogenoemde margeregeling. Een
handelaar die de margeregeling toepast, berekent de omzetbelasting niet over de omzet,
maar over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, de zogenoemde winst
marge. Alle eu-landen kennen deze regeling.
Als u gebruikte goederen in een ander eu-land koopt, kan de leverancier de margeregeling
toepassen. Hij mag dan geen omzetbelasting op de factuur vermelden. In dat geval is de
inkoop voor u geen intracommunautaire verwerving en bent u er geen Nederlandse btw
over verschuldigd. Bent u zelf ook handelaar in gebruikte goederen, dan kunt u deze
goederen doorverkopen met toepassing van de margeregeling.
Let op!

Bij aankoop in een ander eu-land van een vervoermiddel dat nog maar kort gebruikt is, verricht u altijd
een intracommunautaire verwerving en bent u Nederlandse btw verschuldigd. Zie paragraaf 5.1.

Meer informatie over de margeregeling vindt u in de brochure btw bij handel in gebruikte
goederen.
6 Goederen inkopen van leveranciers buiten de EU
Als u goederen inkoopt in landen buiten de eu, is er sprake van ‘invoer’. Invoer heeft
bepaalde gevolgen voor de btw. U krijgt ook te maken met de Douane omdat u aangifte ten
invoer moet doen. In dit hoofdstuk leest u welke gevolgen het invoeren van goederen heeft
voor de btw.
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6.1 Bij invoer btw betalen

Invoer is: goederen van buiten de eu binnenbrengen in Nederland en bij de Douane ten
invoer aangeven. De goederen worden dan in het zogenoemde ‘vrije verkeer’ gebracht.
Het feit dat u goederen invoert, brengt automatisch met zich mee dat u voor die goederen
Nederlandse btw moet betalen.
Er is nog geen sprake van invoer van goederen zolang op de goederen nog een douane
regime van toepassing is. Een voorbeeld daarvan is opslag in een douane-entrepot totdat
een definitieve bestemming voor de goederen is bepaald. Invoer vindt pas plaats als het
douaneregime wordt beëindigd en de goederen in Nederland in het vrije verkeer worden
gebracht.
Geen verschillende regels voor ondernemers en particulieren

Iedereen die goederen invoert uit landen buiten de eu moet btw en eventueel rechten bij
invoer, belastingen en heffingen betalen. Het maakt dus niet uit of u goederen invoert als
ondernemer of als particulier.
6.2 Waarover wordt de btw bij invoer berekend?

De btw bij invoer wordt berekend over de zogenoemde douanewaarde van de ingevoerde
goederen. De douanewaarde is het totaal van:
– de koopprijs van de goederen die de leverancier u in rekening brengt;
– de rechten bij invoer, belastingen en heffingen (de btw bij invoer maakt géén deel uit van
de douanewaarde);
– de bijkomende kosten, zoals kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekering
tot de plaats van bestemming van de goederen.
6.3 btw-tarieven bij invoer

Het btw-tarief bij invoer van goederen is, behalve bij kunst, antiek en verzamelvoorwerpen,
gelijk aan het btw-tarief voor een binnenlandse levering van goederen.
6.4 Aftrek van voorbelasting

De btw die u als ondernemer bij invoer van goederen betaalt, kunt u in de Aangifte omzet
belasting als voorbelasting aftrekken. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de btw die
ondernemers op een factuur aan u in rekening brengen.
7 Aangifte doen en BTW betalen bij invoer uit landen buiten de EU
Als u goederen invoert uit landen buiten de eu, gelden voor de btw de algemene
administratieve verplichtingen. In dit hoofdstuk leest u welke bijzondere verplichtingen
er zijn bij invoer en hoe u aangifte moet doen en btw moet betalen. Zie voor de algemene
administratieve verplichtingen de brochure Uw bedrijf en de btw.
Als u goederen Nederland binnenbrengt uit een land dat niet tot de eu behoort, moet u
dat altijd melden bij de Douane. Wilt u de goederen in het vrije verkeer brengen, dan moet
u ‘aangifte ten invoer’ doen.
U bent dan btw verschuldigd. Iedereen kan bij de Douane aangifte ten invoer doen en de
bij invoer verschuldigde btw betalen. Dat kan de eigenaar van de goederen zijn, maar vaak
wordt een douane-expediteur ingeschakeld omdat aangifte ten invoer in de regel
elektronisch wordt gedaan.
Er zijn twee manieren om btw bij invoer te betalen:
– bij de aangifte ten invoer;
– op uw gewone Aangifte omzetbelasting: hiervoor heeft u toestemming van de
Belastingdienst nodig.
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7.1 Btw bij invoer betalen bij de Douane

De btw bij invoer moet u in principe bij het doen van aangifte betalen, tegelijk met de
rechten bij invoer, belastingen en heffingen. Als u een douane-expediteur inschakelt,
verzorgt deze voor u de invoeraangifte en de betaling van btw. U krijgt van hem vervolgens
een gespecificeerde rekening waarop de bedragen van alle belastingen en heffingen staan
vermeld.
Aftrek van voorbelasting

De btw bij invoer kunt u volgens de gewone regels aftrekken als voorbelasting. Het bedrag
van de voorbelasting verwerkt u bij vraag 5b van de Aangifte omzetbelasting.
7.2 Btw bij invoer betalen op de Aangifte omzetbelasting

Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om de btw bij invoer van goederen te voldoen
op de gewone Aangifte omzetbelasting. Als u deze mogelijkheid gebruikt, doet u wel aangifte ten invoer bij de Douane maar hoeft u de btw niet meteen te betalen.
Toestemming om BTW bij invoer te betalen op aangifte

Voor het betalen van de btw bij invoer op uw Aangifte omzetbelasting heeft u toestemming
nodig van de Belastingdienst. Daarvoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij het
belastingkantoor waar u onder valt. Als uw verzoek wordt ingewilligd, krijgt u daarvan
bericht van de Belastingdienst. Zodra u de toestemming ontvangen heeft, mag u de btw bij
invoer op uw Aangiften omzetbelasting voldoen. Bij de aangifte ten invoer voor de Douane
moet u dan uw btw-identificatienummer opgeven. Voor het verkrijgen van toestemming
gelden drie voorwaarden:
1 Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
2 U voert geregeld goederen in.
3 Uw bedrijfsadministratie is zo ingericht dat daaruit duidelijk blijkt hoeveel btw u
verschuldigd bent bij invoer van goederen. Dat houdt in dat u invoer altijd apart moet
boeken. De meeste boekhoud-programma’s zijn daarop ingericht.
Betalen op aangifte voor ruwe grondstoffen soms verplicht

Als u aangewezen ruwe grondstoffen invoert, bent u verplicht de btw bij invoer op uw
Aangifte omzetbelasting te voldoen. Om welke goederen het precies gaat, kunt u navragen
bij de Belastingdienst.
Btw bij invoer op uw Aangifte omzetbelasting voldoen

Als u de btw bij invoer voldoet op de Aangifte omzetbelasting, moet u het btw-bedrag
invullen bij vraag 4a van de aangifte over het tijdvak waarin de goederen zijn ingevoerd.
De datum van de factuur is niet van belang. Bij vraag 4a vermeldt u het totaal van de
douanewaarde van de ingevoerde goederen (zie paragraaf 6.2) en daarnaast de
verschuldigde btw.
Aftrek van voorbelasting

De btw bij invoer kunt u volgens de gewone regels aftrekken als voorbelasting. Het bedrag
van de voorbelasting verwerkt u bij vraag 5b van de Aangifte omzetbelasting.
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Voorbeeld
U verricht als ondernemer alleen belaste prestaties en heeft in een bepaalde maand een omzet van
€ 40.000 exclusief BTW. De omzet is belast met 19%. U heeft voor € 15.000 goederen uit landen buiten
de EU ingevoerd en daarover bent u € 2.850 BTW verschuldigd. Verder is aan u op facturen € 4.560 BTW
in rekeningDe
gebracht.
De voorbelasting
aftrekbare voorbelasting
bedraagt
dusop€ facturen
4.560 op plus
facturen plus € 2.850 in
gebracht.
aftrekbare
bedraagt dus
€ 4.560
verband
met
invoer, met
dat is
samendat
€ 7.410.
U vult
uw aangifte
in: als volgt in:
€
2.850 in
verband
invoer,
is samen
€ 7.410.
U vultals
uwvolgt
aangifte
Rubriek 1: Leveringen en/of diensten binnenland



Omschrijving

1a. Leveringen/diensten belast
met 19%
1b. Leveringen/diensten belast
met 6%
1c. Leveringen/diensten belast
met overige tarieven behalve 0%
1d. Privé-gebruik
1e. leveringen/diensten belast
met 0% of niet bij u belast

Bedrag waarover
omzetbelasting
wordt berekend
€

40000

Omzetbelasting
€

€

€

€

€

€

€

7600

€

Rubriek 4: Leveringen vanuit het buitenland



Omschrijving

4a. Leveringen uit landen buiten
de EU (invoer)
4b. Verwervingen van goederen
uit landen buiten de EU

Bedrag waarover
omzetbelasting
wordt berekend
€

15000

€

Omzetbelasting
€

2850

€

Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting, en eindtotaal


Omschrijving

Omzetbelasting

5a. Verschuldigde omzetbelasting
(rubrieken 1a t/m 4b)
5b. Voorbelasting

€

10450

€

7410

5c. Subtotaal: (rubriek 5a min 5b)
5d. Vermindering volgens de
kleineondernemersregeling
5e. Schatting vorige aangifte(n)
5f. Schatting deze aangifte(n)

€

3040

–

€
€
€
–

Totaal

Te betalen

€

3040

Let op!





Als u, na aftrek van voorbelasting, per jaar niet meer dan € 1.883 btw verschuldigd bent, kunt u onder
bepaalde voorwaarden kleineondernemersregeling toepassen. Bij het bepalen van het bedrag van de
vermindering
voor kleine
ondernemers 
telt
de belasting
die u bij vraag 4a van de aangifte heeft ingevuld
  
 

niet mee. Meer informatie vindt u in de brochure Vermindering van btw voor kleine ondernemers.
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8 Meer informatie
Informatie over de btw en andere belastingen kunt u vinden op de internetsite van de
Belastingdienst. Daar vindt u ook diverse brochures en folders die u kunt downloaden.
Het adres is: www.belastingdienst.nl.
Voor algemene vragen kunt u ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543.
De BelastingTelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor algemene vragen over douanezaken
kunt u op dezelfde tijden terecht bij de BelastingTelefoon Douane: 0800-0143.
Heeft u specifieke vragen over uw eigen bedrijf, dan kunt u terecht bij het belastingkantoor
waar u onder valt.

Dit is een uitgave van:
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling
maart 2007



