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In de maand januari vinden er tradi-
tiegetrouw veel wetswijzigingen 
plaats. Januari 2010 vormt hierop 
geen uitzondering.  In deze rubriek 

aandacht voor het onderwerp internatio-
nale handel en btw.

Voor wat betreft de btw-wetgeving 
besteedde Tijdschrift Administratie het 
afgelopen jaar uitgebreid aandacht aan de 
nieuwe wet- en regelgeving (TA nummer 
11 en 12). In een aantal artikelen werden 
de voornaamste veranderingen in de ver-
werking van zowel de binnenlandse als de 
buitenlandse omzetbelasting behandeld. 
Van de auteur van deze artikelen, Carola 
van Vilsteren, is afgelopen december een 
boek in de Praktijkreeks Administratie ver-
schenen dat specifiek ingaat op het onder-
deel internationale handel en btw.

Handelsrotonde 
In 2009 is de nieuwe kreet al enkele keren 
gevallen in de media; Nederland dient zijn 
plaats als handelsrotonde van Europa te 
verstevigen. Hiermee wordt gedoeld op de 
distributiepositie die ons land inneemt in 
de internationale handel. De kurk waarop 
de Nederlandse conjunctuur drijft, wordt 
van oudsher gevormd door de import, 
export, wederinvoer, wederuitvoer en 
doorvoer (transit of ook wel transitohandel 
genoemd). Zo stond Nederland in de afge-
lopen jaren op de achtste plaats in de lijst 
van de wereldgoederenhandel op basis van 
US-dollars. 

In de lijst van wereld- 
goederenhandel stond 
Nederland op de achtste 
plaats

Uitgedrukt in een percentage van het BBP 
was dit de tweede plaats op de wereldrang-
lijst. Vanaf eind jaren negentig is echter 
duidelijk geworden dat de behaalde winst-
percentages op de internationale distribu-
tie afkalven. 

De toegevoegde waarde wordt steeds vaker 
gerealiseerd op de internationale dienst-
verlening en de dienstverlening rond de 
distributiefunctie. In de ranglijst van de 
werelddienstverlening stond Nederland 
afgelopen jaren op een zevende plaats. Uit-
gedrukt in een percentage van het BBP was 
dit de eerste plaats op de wereldranglijst!   

Wijzigingen 2010
Het toegenomen belang van internationale 
dienstverlening is niet voorbijgegaan aan 
de belastingdiensten van de Europese lid-
staten. Vanaf 1 januari 2010 worden deze 
diensten aangemerkt als intracommunau-
tair verkeer en moeten ze daarom ook wor-
den opgenomen in de aangifte. 
De naamgeving van de aangifte wijzigt 
hierdoor van Opgaaf ICL (alleen voor goe-
deren) in Opgaaf ICP (IntraCommunau-
taire Prestaties voor goederen en 
diensten). 
Naast deze inhoudelijke verandering heeft 
de Europese ministerraad ook een akkoord 
bereikt over de vereenvoudiging van een 
aantal btw-regels voor transacties binnen 
de EU. De meest in het oog springende wij-
zingen voor 2010 zijn:

Nieuwe hoofdregel: de ondernemer die  ǐ
een dienst afneemt, geeft de btw aan in 
zijn eigen land.
Nederlandse ondernemers vragen  ǐ
voortaan bij de Nederlandse Belasting-
dienst via digitale weg btw terug uit EU-
landen. 
Leveranciers van goederen doen maan- ǐ
delijks opgaaf ICP als de omzet per 
kwartaal meer is dan 100.000 euro. 

Praktijkvoorbeelden
Het boekje Internationale handel en btw 
biedt een degelijk en goed toegankelijk 
overzicht van de nieuwe btw-wetgeving. 
Daarmee lijkt dit deel uit de PA-reeks in 
eerste instantie een echt naslagwerk. De 
stroomschema’s die in de bijlagen zijn 
opgenomen bieden de lezer bovendien 
een handreiking in diverse definitiekwes-
ties. Daarnaast bevatten de bijlagen enkele 

standaardmodellen voor de internationale 
handel. 
Toch verdient het aanbeveling om het boek 
niet alleen als naslagwerk te gebruiken. De 
praktijkvoorbeelden, die in bijna alle para-
grafen zijn opgenomen, geven inzicht in de 
strekking van de wetteksten. Hiermee 
vormt het boek niet alleen een houvast 
voor de btw-aangifte,  maar kan elke 
ad ministrateur het bovendien gebruiken 
als leidraad voor het actualiseren van de 
administratieve organisatie.

Actuele informatie over de genoem-
de wetswijzigingen is terug te  
vinden op: www.belastingdienst.nl/
eubtw2010 en ec.europa.eu/ 
taxation_customs/taxation/vat.  
Voor nadere informatie over regelge-
ving rond internationale handel kun-
nen de websites van de Federatie 
voor de Nederlandse Export  
(www.fenedex.nl) en het agentschap 
voor internationale handel van het 
ministerie van EZ worden geraad-
pleegd (www.evd.nl). 

Door drs. Jean Gieskens AC CCM QT, verbonden als hoofddocent aan de VVCM opleidingen en als kerndocent aan 

diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen (mail: training@gieskens-eva.nl).
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