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Factureren als u zakendoet met bedrijven uit andere EU-landen 
 
Als u zakendoet met bedrijven uit andere EU-landen, dan verzoeken wij u vriendelijk op 
de website van de Belastingdienst de benodigde informatie te lezen. 
 

 
Samenvatting 
 

Controle BTW-identificatienummer 

U controleert het BTW-identificatienummer van uw cliënt en u zorgt voor een 
bevestiging van deze controle. 
Voor het controleren van het BTW-nummer, ga naar de website van de Belastingdienst. 
 

 
Extra vermeldingen op uw verkoopfactuur als u goederen levert 
 
Op uw verkoopfactuur vermeldt u de volgende extra gegevens: 

• BTW-identificatienummer van uw client 
• BTW 0% (ingeval van het leveren van goederen) 
• Zinssnede: Artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112 

 
 
Extra vermeldingen op uw verkoopfactuur als u diensten verleent 
 
Op uw verkoopfactuur vermeldt u de volgende extra gegevens: 

• BTW-identificatienummer van uw cliënt 
• BTW Verlegd (ingeval van het verrichten van diensten) 
• Zinssnede: Artikel 196, Richtlijn 2006/112 

 
 
Uitleg: Levering van goederen 
 
U levert als bedrijf goederen van Nederland naar Duitsland. Er gaan fysiek goederen de 
grens over. U kunt het transport aantonen middels vrachtbrieven en facturen van 
transportbedrijven. 
 
 
Uitleg: Verrichten van diensten (voorbeelden) 
 

• Een Nederlands garagebedrijf repareert in Nederland een auto welke eigendom is van 
een Belgisch bedrijf 

• De auto heeft een Belgisch kenteken 
• U geeft een Duits bedrijf een verkoopprovisie. U crediteert de provisie via een 

creditnota 
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• U geeft een Belgische bedrijf advies inzake een verkooptraject 
• U als adviseur geeft een Duits bedrijf een advies (deze adviezen mogen géén 

betrekking hebben op onroerende zaken) 
 
Daarnaast zijn er nog diverse uitzonderingen. Heeft u vragen, dan horen wij ze graag. 
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