
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_FL  

  

Als leverancier in het VK hebben we een geweldige oplossing gevonden om na Brexit heel eenvoudig bij ons 
bedrijf te kunnen aankopen. 

Onze vervoerder, Europa Road, heeft een heel effectief douaneproces ontwikkeld dat bijkomende kosten 
minimaliseert en vertragingen door transittijden elimineert.  Hij noemt het 

  

Dit is een document dat verklaart hoe het in zijn werk gaat en wat onze bedrijven samen moeten doen om te 
kunnen profiteren van deze oplossing. 

Wat doet Europa anders? 

Het heeft 2 strategisch gelegen douane-expeditiebedrijven opgericht voor export- en importaangiften - één in 
Frankrijk en een ander in België (net zoals het douane-expeditiebedrijf in het VK). 

• Elk bedrijf heeft zijn eigen douane-uitstelrekening 

• De bedrijven in Frankrijk en België zijn geregistreerd als globale btw-vertegenwoordiger.  

In combinatie met het proces maakt deze infrastructuur het voor ons bedrijf mogelijk om op DDP-basis van het 
VK naar de EU te exporteren, waardoor levering aan klanten in de EU na 1 januari 2021 eenvoudiger wordt.  
Het proces heeft het waarmerk van Deloitte gekregen. 

  

Met Europa Flow kan ons bedrijf op DDP-basis naar onze klanten exporteren, 
ook al is ons bedrijf niet in Europa gevestigd.  Dit is hoe dat kan. 

Het is een heel rechtlijnig proces met enkele kleine stappen.   

1. Ons bedrijf in het VK registreert een EORI-nummer - dit duur slechts enkele dagen en Europa zal 
ons hierbij helpen. 

2. We duiden Europa aan als globale btw-vertegenwoordiger om het export- en 
importdouaneproces uit te voeren.   

3. We maken gebruik van de Franse uitstelrekening om alle heffingen te betalen bij aankomst in de 
EU.   

4. Wanneer we naar u exporteren, wordt de exportaangifte in het VK en de importaangifte in 
Frankrijk opgesteld en de heffingen worden geregeld door gebruik te maken van deze 
uitstelrekeningen. 

  

...Maar wat met de btw op import? 

Het proces maakt gebruik van een intracommunautair btw-regime dat een btw-uitzondering creëert voor 
goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht in een EU-land dat niet het uiteindelijke land van bestemming in 
de EU is -  maar waar enkel gebruik wordt gemaakt van een globale btw-vertegenwoordiger.  Het is een btw-
uitzondering onder artikel 138 van de btw-richtlijn van de EU (gekend als regime 42-00).   

Door gebruik te maken van dit proces hoeft uw bedrijf geen btw op import te betalen.  U geeft de goederen 
gewoon aan in uw btw-aangifte zoals u dat vandaag zou doen voor goederen die in het VK zijn aangekocht. 



Dit btw-regime wordt dagelijks gebruikt door bedrijven buiten de EU die importeren in Europese zeehavens 
die zich niet in hetzelfde land bevinden als de uiteindelijke bestemming van de goederen. 

Dus in plaats van goederen die bijvoorbeeld afkomstig zijn van het Verre Oosten en in Rotterdam arriveren 
voor uiteindelijke levering in Duitsland, gaat het hier om goederen uit het VK die in Frankrijk worden 
geïmporteerd voor levering in uw EU-land.  Het proces is goedgekeurd door een team van btw- en 
douanespecialisten van Deloitte.   

  

Wat moet uw bedrijf anders gaan doen? 

In het kort - niets! U doet gewoon een btw-aangifte zoals u dat vandaag al doet  Er verandert niets. 

  

Wat moet ons bedrijf anders gaan doen? 

We hebben wat werk te doen, maar dat geeft niet aangezien we de voordelen voor onze klanten in de Eu zien. 

Als we exporteren op DDP-basis, verwijst onze factuur naar het btw-regime (regime 42-00). 

Wij zorgen voor de exportaangifte, de importaangifte en zorgen voor de betaling van de heffingen. 

  

Het klinkt technisch, maar maak u geen zorgen. 

Europa heeft intens samengewerkt met Deloitte en garandeert ons dat de behandeling van btw in het proces 
in elk opzicht volledig conform is. 

Het proces maakt gewoon gebruik van bestaande Europese btw-regimes voor de levering en aankoop van 
goederen en deze processen worden dagelijks gebruikt. 

Om het eenvoudig te stellen, de combinatie van de infrastructuur, de btw-regimes en het proces behoudt de 
huidige handelsvoorwaarden voor Eu-bedrijven. Dit betekent dat u de aankoop gewoon in uw btw-aangifte 
moet vermelden zoals dat vandaag het geval is. 

Het proces heeft ook een financieel voordeel voor uw bedrijf aangezien u geen btw op import moet betalen. 

Als u niet overtuigt bent, leg dit proces dan voor aan uw btw-team, uw boekhouder of btw-specialist of 
gelijkaardige experts binnen uw bedrijf.   

  

In een notendop - dit zijn de voordelen. 

• Onder dit regime hoeft uw bedrijf zich geen zorgen te maken over... 

• Het benoemen van een douane-expediteur (we begrijpen dat leveringen vanuit het VK mogelijk 
slechts een klein deel uitmaakt van uw activiteiten en willen deze zo vlot mogelijk laten verlopen). 

• Het betalen van douane-inklaringskosten 

• Het vooraf betalen van de btw- en heffingen vóór levering van de goederen 

• U doet gewoon een btw-aangifte zoals u dat vandaag al doet. 

Het proces behoudt de huidige handelsvoorwaarden inzake btw hoewel na 1 januari het kader wijzigt. 

U kunt uw geleverde goederen zonder vertraging in ontvangst nemen. 


