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Aandachtspunten export van auto’s naar andere EU-landen  

Bij de export van auto’s zijn er verschillende fiscale behandelingen van transacties mogelijk, afhankelijk van de fiscale 

kwalificatie die aan de betreffende auto wordt gegeven. Bij alle fiscale behandelingen gelden andere aandachtspunten. In 

het hiernavolgende geven wij de hoofdzaken weer van de fiscale behandeling van de diverse auto’s in de btw-sfeer 

waarbij alleen wordt ingegaan op export naar EU-landen. Een aantal van onderstaande btw-behandelingen gelden voor 

vervoersmiddelen. Het begrip vervoersmiddelen is breder dan het begrip auto. Het onderstaande is echter toegespitst op 

auto’s. 

 

Kwalificatie auto’s 

Auto’s kunnen in de omzetbelasting worden onderverdeeld in drie groepen.  

Deze drie groepen zijn: 

- Btw-auto’s. Dit zijn auto’s die onder de omzetbelasting zijn ingekocht (met andere woorden: door de verkoper is 

omzetbelasting in rekening gebracht over de verkoopprijs van de auto), en de auto is op het moment van de 

exportlevering langer dan 6 maanden geleden voor het eerst in gebruik genomen én heeft meer dan 6.000 

kilometer op de teller; 

- Nieuwe en bijna nieuwe auto’s. Dit zijn auto’s die op het moment van export niet langer dan 6 maanden geleden 

voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 6.000 kilometer hebben gereden; 

- Marge-auto’s. Marge-auto’s zijn gebruikte auto’s die zijn ingekocht zonder btw. 

 

Btw-behandeling export van btw-auto’s 

De levering van goederen aan ondernemers welke zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie is een 

intracommunautaire levering. Op deze leveringen kan het nultarief worden toegepast indien aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

- Er moet sprake zijn van een levering van goederen; 

- De goederen worden door of voor rekening van verkoper of afnemer vervoerd van de ene lidstaat naar een 

andere lidstaat; 

- De levering wordt verricht aan een ondernemer of een als zodanig handelende rechtspersoon in een andere 

lidstaat. 
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Aantonen vervoer naar ander EU-land 

De leverancier dient te kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar de andere EU-lidstaat. 

Voorbeelden van documenten die gebruikt kunnen worden bij het aantonen van het vervoer naar een andere EU-lidstaat 

zijn: 

-  Vervoersdocumenten. Hierbij dient te worden gedacht aan de CMR-vrachtbrief. Het is van belang dat het 

derde vakje (vak 24) op de CMR voor ontvangst is afgetekend door de afnemer. Indien dit niet het geval is 

kan niet worden aangetoond dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten; 

- Polis van vervoersverzekering; 

- Kopie van de bestelbon van de klant, waarop wordt aangegeven waar de goederen dienen te worden 

afgeleverd; 

- Correspondentie met de koper waaruit blijkt dat de goederen in het buitenland moeten worden of zijn 

afgeleverd; 

-  Een bevestiging van de koper dat de goederen daadwerkelijk zijn ontvangen; 

-  De factuur, waarop bijvoorbeeld is aangegeven waar de goederen zijn afgeleverd; 

-  Een betaling vanuit het buitenland. 

 

Vervoersverklaring 

Als u als leverancier goederen levert aan een buitenlandse afnemer en de afnemer haalt deze zelf af, dan dient de 

leverancier te kunnen aantonen dat die goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Vraag de afnemer 

daarom altijd om een vervoersverklaring. In combinatie met de overige administratie over de betreffende leveringen, kan 

de leverancier aannemelijk maken dat de goederen geëxporteerd zijn. 

 

In een vervoersverklaring dienen de volgende gegevens te staan: 

 

- de naam van de afnemer; 

- het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd; 

- het factuurnummer van de betreffende levering; 

- de plaats van bestemming; 

- de toezegging van de afnemer dat hij bereid is de belastingdienst nadere informatie te geven over de bestemming 

van de goederen. 

 

Als bij een controle de leverancier niet kan aantonen dat de goederen Nederland hebben verlaten, moet de leverancier 

alsnog btw betalen. Zorg er daarom voor dat u, als leverancier, kunt aantonen dat u te goeder trouw hebt gehandeld. 

Lever bijvoorbeeld alleen met 0% aan vaste klanten die al vaker zonder problemen bij u hebben gekocht. In andere 

gevallen is het verstandig de afnemer Nederlandse btw in rekening te brengen. 
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Controle btw-identificatienummer 

De leverancier dient het btw-identificatienummer van de afnemers op te vragen en dit nummer op de factuur te 

vermelden. Een van de afnemer ontvangen btw-identificatienummer dient geldig te zijn. Dit kan worden gecontroleerd 

middels de website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

Van deze verificatie moet een kopie worden bewaard in de administratie van de leverancier. 

 

Tevens dient op de factuur te worden vermeld ‘nultarief op grond van Tabel II, post a 6’ of ‘zero-rated intracommunity 

supply’. 

 

De intracommunautaire levering dient te worden aangegeven in vakje 3b van het aangiftebiljet. Als in dit vakje een 

omzetbedrag wordt ingevuld dient ook de ‘Opgaaf intracommunautaire prestaties’ te worden ingediend. 

 

Btw-behandeling export van nieuwe en bijna nieuwe auto’s 

Als u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land exporteert, moet uw afnemer altijd in zijn eigen 

land de btw aangeven. Ook als uw afnemer een particulier is. 

 

Als u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel exporteert noteert u op de factuur het btw-tarief: 0%. 

 

Indien u levert aan een ondernemer geeft u de levering aan in uw btw-aangifte in vakje 3b en in uw opgaaf ICP. 

Indien u levert aan een particulier dan geeft u de levering aan in uw btw-aangifte, maar niet in uw opgaaf ICP. 

 

U dient altijd een factuur uit te reiken. Ook als uw afnemer een particulier is. Als u aan een particulier levert, vermeldt 

dan op de factuur de gegevens die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel nieuw of bijna nieuw is. Tevens dient 

het btw-identificatienummer van de particulier te worden vermeld op de factuur. De afnemer/particulier dient immers 

een intracommunautaire verwerving aan te geven in zijn eigen land en dient zich daarom te registreren voor de btw in 

zijn eigen land. 

 

Stuur een kopie van de factuur met een korte brief naar: 

Belastingdienst/Central Liaison Office 

Postbus 378 

7600 AJ Almelo 

 

Kentekenbewijs 

Het kentekenbewijs dat voor het voertuig is afgegeven in Nederland, dient te worden ingeleverd bij de RDW. De RDW 

neemt het kentekenbewijs in en geeft vervolgens een uitvoerverklaring af. Met deze uitvoerverklaring en een kopie van 

het kentekenbewijs uit het land waarheen de auto is geëxporteerd, kan worden  aangetoond dat het voertuig is geleverd 

in het andere EU-land. 
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Btw-behandeling export marge-auto 

Bij export van margegoederen dient geen btw in rekening te worden gebracht, maar dient op de factuur de term 

'margeregeling' te worden vermeldt. 

 

Opteren normale btw-levering 

Wil uw afnemer liever een factuur met btw? Het is dan mogelijk de goederen onder de normale btw-regeling te verkopen. 

Als sprake is van een intracommunautaire levering, dient op de factuur te worden vermeldt:  0% btw. In andere gevallen 

brengt u 9 of 21% btw in rekening. 

 

Als u kiest voor een normale btw-levering en er is sprake van een intracommunautaire levering dan dient u op dezelfde 

wijze als hiervoor vermeld te kunnen aantonen dat de auto is vervoerd naar een ander EU-land. 

 

Correctie inkoop 

Als de globalisatieregeling wordt toepast, dienen de inkopen te worden gecorrigeerd. Hoewel de goederen zijn ingekocht 

zonder btw of de btw niet als voorbelasting is afgetrokken, mogen ze niet meer als margegoederen in de administratie 

staan. Trek het inkoopbedrag van de margegoederen die zijn verkocht met btw over de verkoopprijs, af van het 

totaalbedrag aan marge-inkopen. Neem de verkochte goederen in de administratie op als normaal belaste goederen. Zijn 

de goederen ingekocht met btw, maar de btw is niet afgetrokken? Die btw kan alsnog in de btw-aangifte als voorbelasting 

worden meegenomen. 

 

Tot slot 

Voor meer informatie en bij vragen, neem contact op met Rik Sprakel. 

 

 

 

 

 


