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Nederland staat al lange tijd bekend als
distributieland. In februari 2016 heeft Prologis
Research onderzoek gedaan naar de meest
gewilde locaties voor logistieke hotspots in
Europa. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat
4 van de top 5 locaties in Nederland liggen. De
uitslag van het onderzoek was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Venlo
Rotterdam
Antwerpen – Brussel
Tilburg – Waalwijk
Eindhoven

Welke criteria zijn belangrijk bij het kiezen
van een logistieke locatie
Een aantal belangrijke criteria die uit voornoemd
onderzoek naar voren komen zijn: nabijheid
van economische netwerken, lage kosten voor
transport en vastgoed en de beschikbaarheid van
goed geschoolde arbeidskrachten.
Ontwikkeling logistiek Midden Brabant
De vierde locatie van Europa ligt dus in MiddenBrabant. De Stichting Logistiek Midden-Brabant
zet zich samen met de regio Tilburg-Waalwijk
in op het nog verder verbeteren van de regio
Midden-Brabant als logistieke vestigingslocatie.
Met 30.000 mensen, die werkzaam zijn in de

Ondernemend, net als u

logistieke sector, is de logistieke sector dan ook
één van de belangrijkste economische sectoren
in deze regio.
Met het inzetten op drie thema’s wil Logistiek
Midden-Brabant de logistiek in de regio
promoten. Verbeteren van het imago is het eerste
thema. De distributiecentra zijn niet stoffig meer,
maar richten zich steeds meer op duurzame
ontwikkeling.
Het tweede thema is Human Capital. Het niveau
van de werknemers binnen de logistieke sector
moet behouden blijven en verder uitgebreid
worden. Resultaten hiervan zijn al te zien bij de
logistieke opleiding op MBO- en HBO-niveau.
Hier is een toename van het aantal studenten te
zien.
Het derde thema is innovatie. Om bij te
blijven in de steeds verder ontwikkelende
maatschappij is ontwikkeling op gebied van
innovatie noodzakelijk. Ondernemers in MiddenBrabant hebben het Logistiek Smart Capital
Investeringsfonds Midden-Brabant opgezet en
met het bijeen gebrachte geld moeten plannen
voor vernieuwing makkelijker gerealiseerd
worden.

Klantcase
Beautiful Bags is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Beautiful Bags verkoopt tassen aan winkels en wil de Europese markt uitbreiden.
De tassen worden geproduceerd in China en vervolgens verscheept naar de Verenigde Staten. Vanuit de Verenigde Staten worden de orders naar
de winkels verzonden. Daarnaast wil Beautiful Bags haar tassen direct aan Europese particulieren verkopen via Amazon. Eén van de vereisten van
Amazon is dat Beautiful Bags de goederen snel kan leveren via een magazijn op het Europese vaste land.
De leveringstijd van de tassen aan Europese winkels en Europese particulieren verkorten en transportkosten verminderen is mogelijk door verzending
vanuit een magazijn in Europa.
Genoeg redenen voor Beautiful Bags om de tassen vanuit een Europees magazijn te gaan verkopen. Beautiful Bags zet de voor- en nadelen op een
rij en bezoekt een aantal logistieke dienstverleners in Europa. De keuze valt daarbij op Nederland, maar Beautiful Bags vindt het in deze opstartfase
nog een stap te ver om ook meteen een Nederlandse vennootschap op te zetten.
De Amerikaanse vennootschap stuurt haar goederen naar het Nederlandse magazijn en levert de goederen vervolgens door aan de Europese
klanten. De eerste levering tassen uit China komt in Nederland aan. Totale waarde van de eerste lading tassen is EUR 100.000. De goederen
worden bij de douane aangegeven. Op dat moment komt Beautiful Bags erachter dat zij eerst 21% btw moet betalen, voordat de goederen verder
naar het magazijn verscheept kunnen worden. Er moet dus op voorhand een bedrag van EUR 21.000 betaald worden. Dit terwijl er nog geen tas
verkocht is.
Indien Beautiful Bags dit bij iedere levering uit China moet afdragen, komt zij in liquiditeitsproblemen. Beautiful Bags neemt daarop contact op met
HLB Fiscal Rep (onderdeel van HLB Nederland) en vraagt of hier een oplossing voor is. HLB Fiscal Rep geeft aan dat hier zeer zeker een oplossing
voor is: de btw afdracht kan worden uitgesteld.
Als Beautiful Bags een fiscaal vertegenwoordiger aanstelt kan een verzoek worden ingediend om de btw afdracht uit te stellen.
Zo gezegd zo gedaan. HLB Fiscal Rep wordt aangesteld als fiscaal vertegenwoordiger en de verleggingsregeling wordt aangevraagd. De volgende
levering uit China komt aan in de Nederlandse haven. De goederen worden ingeklaard bij de douane en er hoeft geen btw afgedragen te worden.
Bij de eerst volgende aangifte btw geeft HLB Fiscal Rep voor Beautiful Bags aan hoeveel goederen er zijn ingevoerd. De te betalen btw wordt
vermeld in de aangifte en in dezelfde aangifte wordt de btw terug gevraagd (ook van de eerste levering, die bij inklaring is betaald). Per saldo hoeft
Beautiful Bags geen btw af te dragen over de nieuwe import van de goederen en de eerder voorgefinancierde btw wordt terug ontvangen van de
Belastingdienst. Beautiful Bags is blij dat HLB Fiscal Rep er voor heeft gezorgd dat voor de toekomstige leveringen de btw op de import uit China
niet langer voorgefinancierd hoeft te worden.

2

Whitepaper / 2016

Btw-aandachtspunten bij logistiek
Goederen importeren in Nederland en vervolgens exporteren?
Op het moment dat goederen in Nederland worden geïmporteerd
zullen over het algemeen invoerrechten betaald moeten worden. Als de
goederen vervolgens worden geëxporteerd naar afnemers in niet EUlanden, kunnen de betaalde invoerrechten niet terug ontvangen worden.
In het land van de afnemer zullen opnieuw invoerrechten verschuldigd
zijn.

Voorwaarden afstandsverkopen:
• Het betreft de levering van goederen;
• De goederen worden geleverd aan een niet voor de btw
geregistreerde klant in een ander EU-land;
• De verkoper regelt het vervoer naar de afnemer.

Om dit nadeel van de invoerrechten te voorkomen is het in Nederland
mogelijk om de goederen op te slaan in een douane-entrepot. Dit
betekent dat de goederen onder douanetoezicht blijven en er nog geen
invoerrechten verschuldigd zijn. Als de goederen vervolgens binnen
de EU blijven, dienen de invoerrechten alsnog afgedragen te worden
in Nederland, maar als de goederen naar een niet-EU land worden
vervoerd, zijn er geen invoerrechten verschuldigd.

België		
Bulgarije:
Kroatië		
Tsjechië		
Denemarken
Duitsland
Estland		
Ierland 		
Griekenland
Spanje		
Frankrijk		
Italië		
Cyprus		
Letland		
Litouwen
Luxemburg
Hongarije
Malta		
Nederland
Oostenrijk
Polen		

Een douane-entrepot hoeft geen door de douane afgesloten loods
meer te zijn. Een douane-entrepot kan ook administratief zijn, waar
de douanegoederen op dezelfde locatie zijn opgeslagen als de vrije
goederen. De douanegoederen moeten wel gevolgd kunnen worden
van het moment van inslag tot het moment van uitslag. Een optimale
goederenadministratie is dus vereist bij een douane-entrepot.
Verkopen via een webshop aan Europese particulieren?
Verkoopt u vanuit uw Nederlandse magazijn goederen aan particulieren,
dan kan de regeling van afstandsverkopen van toepassing zijn. In
principe is op leveringen aan particulieren het btw-tarief van het land
waar de goederen vandaan worden vervoerd van toepassing. Dus als
het magazijn in Nederland is gevestigd, wordt Nederlandse btw in
rekening gebracht op de leveringen.

Drempelbedragen:
EUR 35.000
BGN 70,000
HRK 270,000
CZK 1,140,000
DKK 280,000
EUR 100,000
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 35,000 (gewijzigd per 1-1-2016)
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 100,000
EUR 35,000
EUR 35,000
EUR 100,000
EUR 35,000
PLN 160,000

Echter als u voor leveringen aan een EU-land in een jaar boven de
voor dat land geldende drempel voor afstandsverkopen uit komt, is het
btw-tarief van dat land van toepassing vanaf de levering waarmee de
drempel wordt overschreden. Voor het jaar na de overschrijding van de
drempel is het btw-tarief van het land van de afnemer vanaf de eerste
levering van toepassing. Ieder land heeft zijn eigen drempel. U moet in
uw administratie dus goed bijhouden of de drempel in bepaalde landen
al is overschreden.
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mr. A.S.D. (Aimée) Mounier
Belastingadviseur

‘Ik neem de
zorg uit
handen’
Sinds december 2008 ben ik als
belastingadviseur werkzaam bij HLB
Van Daal & Partners op het kantoor
in Waalwijk. Mijn werkzaamheden
bestaan uit de fiscale advisering
en begeleiding van nationale en
internationale cliënten, met name
op het gebied van de btw. Door
het coördineren van internationale
belastingwerkzaamheden voor
onze cliënten neem ik onze cliënten
zorgen uit handen, zodat zij zich
volledig kunnen richten op de core
business van hun bedrijf.
Wilt u meer weten over
Internationale belastingen of btw
bij HLB Van Daal & Partners?
Neem dan contact met mij op via
a.mounier@hlb-van-daal.nl.

Vragen over de inhoud van
deze whitepaper? Mail dan naar:
hlb@hlb-van-daal.nl of vind de
dichtstbijzijnde HLB-vestiging via
www.hlb-van-daal.nl.
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www.hlb-van-daal.nl
HLB is daar waar de business zit,
thuis in uw regio en internationaal
geïnspireerd
Bij HLB kunt u rekenen op een vlotte, adequate en
persoonlijke afhandeling van uw bedrijfseconomische en financiële vragen.
Natuurlijk is controleren en rapporteren onze
basis, maar we kijken verder en denken mee over
uw toekomst en die van uw onderneming. Uw
wereld is onze wereld, dus ook als u internationale
ambities heeft. Onze professionals zijn betrokken,
dichtbij, oplossingsgericht, vooruitstrevend en
ondernemend. Dat is typisch HLB.

Amsterdam

Waalwijk
Dongen

Den Bosch
Uden
Schijndel

Breda

275
professionals

Gemert

10
kantoren

Geleen
Valkenburg
a/d Geul

Disclaimer
Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal &
Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

