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Welkom

● Deze webcast kwalificeert voor 1 PE point 
(live gekeken)

● Via de knop ‘[Stel een vraag]’ kunt u live 
een vraag stellen via chat

● Andere vragen via uw PwC adviseur of pwc.nl
● Presentatie downloaden en terugkijken 

achteraf mogelijk
● Evaluatie na afloop
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Agenda

1. Welkom
2. Impact brexit na 3 maanden 
3. Resultaten enquête gevolgen van brexit
4. Douane en internationale handel
5. Perspectief NVWA
6. Btw
7. Vragen
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Now this is not the end. 
It is not even the beginning of the 
end. But it is, perhaps, the end of 
the beginning.
Winston Churchill
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Brexit nu klaar?

5

Heel veel losse brexit eindjes:

● Data adequacy
● Financiële services equivalentie
● Partnership council
● Trade partnership committee
● Trade specialised committees (10)
● Specialised committees (8)
● Parlementaire partnership assembly

● De joint committee van de uittredingsovereenkomst
● Rol van de verschillende parlementen (EU 

parlement, parlementen EU lidstaten, VK parlement, 
devolved UK parliaments)

● De regelmatige overleggen met 
maatschappelijke organisaties

● En vooral heel, heel, 
heel veel politiek
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90 dagen na Brexit
Wat is de impact op bedrijven?

Brexit Impact Markt Onderzoek



Eerste onderzoek naar impact NL-VK bedrijven



Impact Brexit

CBS komt in april met cijfers van januari.                                                                                   
Maar de eerste indicaties van ONS zijn niet positief: 

• De EU export naar het VK lijkt met 30% te zijn gedaald

• De Britse export naar de EU met 40% gedaald

Wat het exacte cijfer ook zal zijn, je kunt stellen dat:

• EU export minder hard is geraakt dan VK export

• Aangezien het boven 25% ligt, kun je wel stellen dat                        
de handel is fors is gedaald in januari

• Dit cijfer kan niet incidenteel zijn (te grote daling)



Impact Brexit

63% 
negatieve impact Brexit

80% 
Goederen 
sector

Diensten
sector

47% 

Ervaring bedrijven Brexit:

59% 
Vertraagde               
zendingen

Minder                
inkomsten

40% 

Negatieve impact door:

71% 
Toegenomen              
kosten

Meer                     
bureaucratie

63% 

70% 
Britse bedrijven wil groeien in Nederland Nederlandse bedrijven wil groeien in VK

69% 

Reden voor optimisme:

45%
26% willen kantoor openen in Nederland

61% 
Omzeiling                          
bureaucratie

Snelheid en 
betrouwbaarheid

33% 

Oplossingen:

van de VK bedrijven                           
van de NL bedrijven



Gebruik maken van groeiplannen

Verbeterpunten goederensector:

62%

60%
Minder papier, meer digitaal

Snellere douaneprocedures VK 

40%
Snellere toegang bederfelijke waar

40%
Meer douane agenten in het VK 

35%
Verhoogde capaciteit inspecties VK 

Verbeterpunten dienstensector:

39%

37%
Minder papier, meer digitaal

Eenvoudigere regels zakenreizen 

34%
Erkenning professionele kwalificatie 

34%
Snellere douaneprocedures VK 

31%
Eenvoudigere regels migratie & visa 



VB Papierwinkel = achterhaald

Snelheid en vereenvoudiging door digitalisatie:     
Voorbeeld, een Nederlandse plantenexporteur naar het VK 

Voorheen: enkel 1 plantenpaspoort nodig

Nu:

• Hij koopt in Spanje een citroenboom met EU 
plantenpaspoort en krijgt daarbij een pre-export document 
/ een papier met een stempel.

• Dan komt die citroenboom vervolgens aan in Nederland,                     
en krijgt de boom op basis van het eerdere papier met 
stempel, een nieuw papier met stempel. 

• Dan gaat de boom naar het VK, waar het een VK 
plantenpaspoort krijgt. 

• Dit is echt niet meer van deze tijd, en kan veel sneller                   
en simpeler. Daarom hopen wij dat beide overheden                    
snel meer zullen digitaliseren.



VB Zakenreizen = complex

De basis regels lijken heel duidelijk:

1. De activiteit die je gaat ondernemen moet zijn toegestaan

2. Je gaat naar het VK voor 180 dagen of naar NL voor 90 dagen                      
in een periode van 180 dagen

3. Je neemt je paspoort mee (geen ID)

Echter, zodra de activiteit niet in het lijstje staat                                     
kom je in een grijs gebied:

• Britse ZZP’er in NL die voor 1 jan is begonnen:                                           
meetings mogen wel maar andere activiteiten niet

Apparaat repareren op booreiland of windmolenpark in zee:

• Is het in Nederlands of Britse territoriale wateren?

• Wie heeft de apparaten gemaakt?

• Wat gaat de persoon precies doen?

• Waar is zijn dienstverband?

• Hoeveel krijgt hij betaald en door wie?



Conclusie

• Brexit heeft negatieve impact

• Maar bedrijven vinden een weg er omheen

• En willen blijven groeien

• Maar dan moet er nog wel wat gebeuren
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Hoe bepaal je de oorsprong van een product?

● Geheel en al verkregen
○ Levende dieren
○ Groente en fruit

● Gemaakt van materialen van oorsprong
○ In zijn geheel gemaakt van materiaal dat komt 

uit leverende land
○ TCA staat zowel EU als UK materiaal toe

● Gemaakt van materialen met verschillende oorsprong
○ Product specifieke regel
○ Niet van oorsprong zijnde materialen
○ Bilaterale cumulatie
○ Onvoldoende bewerking



PwC
Brexit 1 april 2021

Versie 2 - met foto, of 
illustratie in de banner

Gereed product en waarde

Douane entrepot?

Materiaal geimporteerd UK, productie in 
UK en gereed product naar EU/Nederland

Preferentie - bewijs?

01

02

03

04

E-commerce en returns - T&C05

Douane en internationale handel 
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1

2

Gereed product 
via UK

Douanevervoer-
opsplitsen

EU / Nederland

3

4

Douane entrepot?

Terugkerende 
goederen?

UK

5
Papierwerk tijdig in 
orde, pre-boarding 
notice, vereisten 
certificaten / licences

Ierland
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1
UK naar Ierland 
nieuwe douane 
processen

UK

2 At risk/not at risk

Noord Ierland

3 Teruggaaf 
douanerechten

Ierland
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Douane - kijkersvraag
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Onze goederen gaan van de UK naar 
Turkije. Er is ook een verdrag tussen de 
UK en TR, echter onze goederen voldoen 
alleen aan de oorsprongsregel in het 
verdrag als we de EU materialen gebruikt 
in de productie meetellen om UK 
oorsprong te verkrijgen? Mag dit, want we 
hebben wisselende verhalen gehoord?
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Douane - kijkersvraag
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Wij hebben moeite met het vinden van 
een douaneagent die als indirect 
vertegenwoordiger op wil treden voor 
onze UK entiteit, sommige zeggen dat 
de regels zo streng zijn dat dit niet kan, 
klopt dit?
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Perspectief NVWA
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Hoe kunnen bedrijven eenduidig weten 
aan welke verschillende formaliteiten
ze moeten voldoen?
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De keten van in- en uitvoer is vaak lang 
met veel stappen, documenten, 
procedures en partijen. Waar in de 
keten zien jullie het meeste misgaan
en wat voor zaken betreft dat dan?
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Btw en brexit - hoe zat het ook alweer?
De UK is niet langer onderdeel van de Europese Unie, wat 
houdt dat praktisch gezien in voor goederenstromen?

● Geen intra-Unie handel, maar invoer/uitvoer
● Geen EU-regelingen meer (vereenvoudigde ABC, teruggaaf 

portaal, call-off stock, etc.)
● Verandering in btw-rapportage en mogelijke registratieplicht
● E-commerce!
● Vereenvoudigingen bij invoer/uitvoer:

- Verlegging van btw bij invoer (art. 23)
- Nultarief indirecte uitvoer

30

Versie 2 - met foto, of 
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Diensten en brexit
Voor diensten verandert er relatief weinig
● Andere rapportage
● Facturen aan UK afnemers in meer gevallen zonder btw
● Vermelding op de factuur van plaats van dienst (‘outside 

of scope’)
● Slechts bij uitzondering een UK btw-registratie nodig
● Elektronische, telecom en uitzenddiensten UK B2C niet 

langer via MOSS
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1

2

Uitvoer vanuit de EU

Invoer in de UK

UK (ex NL)

3 Voor goederen en diensten

1

2

Intra-Unie levering (XI)

Intra-Unie verwerving

Noord-Ierland

3 Alleen voor goederen!

4 Diensten wel export/import
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Praktische brexit btw-problemen
● Contractuele afspraken (DDP)
● Goederen die door DHL/UPS/andere logistiek 

dienstverleners niet worden vrijgegeven
● Wel een btw-nummer en geen EORI-nummer of andersom
● Vertraging afgifte btw-nummer
● Fiscaal vertegenwoordigerschap
● Het belang van gevestigd zijn voor bepaalde regelingen
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Btw - kijkersvraag
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Zijn de brexit-BTW-regels van toepassing 
op het moment van de factuurdatum of is 
het moment van prestatie van belang? 
Bijvoorbeeld een factuur die verstuurd is 
in december 2020 voor een training die 
verricht wordt in januari 2021.
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Btw - kijkersvraag
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Ik verscheep goederen vanuit Nederland 
naar Noord-Ierland, maar stuur een 
factuur aan een UK vennootschap uit 
London. Hoe ga ik 
om met de btw op de factuur?
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Vraag & Antwoord
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Afsluiting

● Vragen? Neem contact op met uw PwC adviseur of laat het weten via de 
evaluatie

● Kijk deze webcast terug
● Blijf op de hoogte: registreer voor onze PwC Tax Nieuwsbrief op pwc.nl
● Overige ‘State of Tax’ webcasts op pwc.nl/evenementen
● Wilt u de evaluatie invullen? 
● Geef ervaringen/knelpunten met UBO-register door 

aan info@fbned.nl

https://www.pwc.nl/nl/evenementen/webcast-series-state-of-tax.html
https://www.pwc.nl/nl/nieuwsbrieven.html
https://www.pwc.nl/nl/evenementen/webcast-series-state-of-tax.html
mailto:info@fbned.nl
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Evaluatie

● Hoe waardeert u deze webcast op een schaal van 1 tot 10?
● De inhoud was relevant. (Geheel mee 

eens/Eens/Neutraal/Oneens/Geheel oneens)
● Heeft u nog suggesties voor ons?
● Heeft u nog specifieke vragen waarvoor u wilt dat wij contact 

met u opnemen?



Dank u
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