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Vraag de in 2018 in het Verenigd Koninkrijk betaalde 

BTW zo snel mogelijk terug en vraag de in 2019 in 

het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug vóór 31 

oktober 2019 

 

 

Het Brexit van Verenigd Koninkrijk uit de EU is uitgesteld tot 31 oktober 2019. Mocht 

het Britse Lagerhuis eerder tot een overeenkomst komen over de uitvoering van het 

Brexit, dan kan de Brexit eerder dan 31 oktober 2019 plaatsvinden. Zie hierover ook 

het BTW-nieuwtje inzake BTW en Brexit. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over 

het Brexit van Verenigd Koninkrijk uit de EU, dan zal de procedure voor het 

terugvragen van in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW wijzigen. Omdat nog steeds 

mogelijk is dat op 31 oktober 2019 een harde Brexit plaatsvindt is het volgende van 

belang.  

 

In 2018 in het VK betaalde BTW 

  

Dien teruggaafverzoek VK BTW zo snel mogelijk in, en in ieder geval vóór 1 oktober 2019 

 

Vraag de in 2018 in het VK betaalde BTW zo snel mogelijk terug, en in ieder geval vóór 1 

oktober 2019. Wanneer een Brexit eerder dan 31 oktober plaats zal vinden, dan moet 

vanaf dat moment de in het VK betaalde BTW via de Belastingdienst van Verenigd 

Koninkrijk worden teruggevraagd, volgens de procedures die in Verenigd Koninkrijk 

gelden. Dit is te voorkomen door de in 2018 betaalde VK BTW nu terug te vragen. 

  

In 2019 betaalde VK BTW 

  

Dien teruggaafverzoek VK BTW in vóór 31 oktober 2019 

 

Vanwege de onzekerheid rondom de uitvoering van het Brexit is het van belang om de 

BTW die een ondernemer in 2019 in het Verenigd Koninkrijk heeft betaald uiterlijk terug te 

vragen voor 31 oktober  2019 via ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen’. Let op dat 

bij tijdvakken korter dan een jaar een drempel geldt van € 400 terug te vragen BTW. Wordt 
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er na oktober 2019 VK BTW betaald? Dan moet deze via de Belastingdienst van het 

Verenigd Koninkrijk worden teruggevraagd, volgens de procedures die in Verenigd 

Koninkrijk gelden. 

  

Gevolgen indienen teruggaafverzoek bij Brexit 

 

Bij uitvoering van een harde Brexit of no deal Brexit kunnen teruggaafverzoeken van Britse 

BTW niet langer via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst worden ingediend, 

maar moeten via de Belastingdienst van Verenigd Koninkrijk worden teruggevraagd, 

volgens de procedures die in Verenigd Koninkrijk gelden. 

  

Wanneer afspraken worden gemaakt over de uittreding van Verenigd Koninkrijk uit de EU 

of wanneer de Brexit wordt uitgesteld, lijkt het ook na 31 oktober 2019 mogelijk te zijn om 

de in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW via het teruggaafverzoek bij de Nederlandse 

Belastingdienst terug te vragen. 

  

Conclusie 

 

Omdat niet duidelijk is of en zo ja welke afspraken worden gemaakt bij de uitvoering van 

het naderende Brexit is het raadzaam door ondernemers in 2018 in Verenigd Koninkrijk 

betaalde zo snel mogelijk terug te vragen. De in 2018 betaalde VK BTW moet in ieder 

geval conform de voor ieder EU-land geldende termijn, namelijk voor 1 oktober 2019, 

worden teruggevraagd. De in 2019 in de eerste drie kwartalen betaalde BTW dient zo snel 

als mogelijk te worden teruggevraagd,  in ieder geval voor de datum van de Brexit op 31 

oktober 2019.  
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De informatie in deze nieuwbrief heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als advies. Aan deze 

inhoud kunt u dan ook geen rechten ontlenen.  
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