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Het onderstaande schema helpt u om te bepalen of u geregistreerd kunt worden voor het doen van een teruggaafverzoek van btw.

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland 
Afdeling Klantenregistratie
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Pays-Bas

Hebt u voor bedrijfsdoeleinden goederen met btw ingekocht    Ja 
of diensten met btw afgenomen in Nederland?    Nee

U hebt geen recht op teruggaaf van Nederlandse btw.  
U krijgt geen registratienummer.

Hebt u uitsluitend  brandstof getankt?    Ja
       Nee
Vul het vragenformulier verder in.

Levert u goederen of verricht u diensten in Nederland of hebt u   Ja 
goederen vanuit  niet EU-landen in Nederland ingevoerd of    Nee 
verworven vanuit EU-landen?

Levert u goederen vanuit Nederland naar andere landen? Hier wordt   Ja 
ook bedoeld de overbrenging van goederen naar uw eigen land!  Nee

Levert u uitsluitend goederen of verricht u uitsluitend diensten   Ja 
(niet zijnde werkzaamheden in de bouw) aan in Nederland    Nee 
gevestigde ondernemers of lichamen? 

Verricht u werkzaamheden in de bouw?    Ja
       Nee

Levert u goederen of verricht u diensten aan particulieren of niet   Ja 
in Nederland gevestigde ondernemers in Nederland?   Nee

Vul het vragenformulier verder in.

U moet in Nederland aangifte doen. Daarvoor hebt u een btw-identificatienummer buitenlandse onderneming  
nodig. Dit nummer vraagt u aan met het formulier Aanvraag btw-identificatienummer buitenlandse onderneming.  
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/download

Met dit formulier kunt u een registratienummer voor de btw aanvragen. 
U hebt dit registratienummer nodig om Nederlandse btw terug te vragen. 
Vul het formulier in en stuur het naar het bovenstaande adres.
Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen enkele dagen het  
registratienummer per post toegestuurd. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon 
Buitenland: +31 55 5 385 385. Bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 8.00 - 20.00 uur en vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/aanvraag_btw_identificatnr_buitlnd_ondern_ob711z1pl_fol.pdf
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1  Gegevens van uw onderneming

 
1a   Wat is de juridische naam van de onderneming?         

      Wat is de handelsnaam van de onderneming?          

1b Wat is het vestigingsadres?    

 Straatnaam en huisnummer             

 Postcode en plaats             

 Land             

 Telefoonnummer             

 Wilt u de correspondentie op het vestigingsadres ontvangen?    Ja
       Nee

1c Wat is het correspondentieadres van de onderneming?

 Straatnaam en huisnummer             

 Postcode en plaats             

 Land             

1d Hebt u een eenmanszaak en wijkt uw woonadres af van    Nee 
 uw vestigingsadres?      Ja Vul dan de gegevens van uw woonadres in.

 Straatnaam en huisnummer            

 Postcode en plaats             

 Land             

1e Wat is de startdatum van de onderneming? dd-mm-jjjj          

1f Wat is de rechtsvorm van de onderneming?    eenmanszaak
       overig, namelijk 
 
              

1g In welke taal wilt u de correspondentie ontvangen?    Nederlands
 Let op! Niet alle correspondentie wordt vertaald.    Duits
       Engels

2  Gegevens gemachtigde  

2a Hebt u een gemachtigde die u vertegenwoordigt bij de    Nee  
 Nederlandse Belastingdienst?     Ja

 Naam gemachtigde             

 Straatnaam en huisnummer            

 Postcode en plaats             

 Land             

 Telefoonnummer             

2b Wilt u de correspondentie op dit adres ontvangen?   Ja
       Nee
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3 Registratie in Nederland

3a Is de onderneming eerder in Nederland bij de Belastingdienst   Nee
 geregistreerd geweest?        Ja Vul het btw-identificatienummer/registratienummer in.

             

3b Is de onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel   Ja 
 in Nederland?      Nee

4 Registratie in eigen land

4a Als u in een EU-land gevestigd bent, vermeld dan hier uw 
 btw-identificatienummer           

5 Activiteiten van de onderneming

5a In welke branche is uw onderneming in het land van  
 vestiging actief?            

5b Wat zijn de activiteiten van de onderneming in Nederland?        
 

6 Bankgegevens

 Op welk rekeningnummer kan de Belastingdienst een teruggaaf  
 van btw overmaken?            

 Naam rekeninghouder           

 Straatnaam en huisnummer           

 Postcode en plaats            
 
 Naam bank            

 Vestigingsplaats en land           

 Ibannummer            

 Bic-code (of swift-code)           

7 Stukken bijvoegen

 U moet bij deze aanvraag de volgende stukken meesturen.

 Als u een eenmanszaak hebt:
 –  een kopie van uw identiteitsbewijs; en 
 –  een verklaring van hoedanigheid en een verklaring waaruit blijkt dat u in uw eigen land bent onderworpen  

aan de heffing van omzetbelasting.

 Als uw onderneming een andere rechtsvorm heeft:
 – een kopie van de oprichtingsakte; en
 –  een verklaring van hoedanigheid of een verklaring waaruit blijkt dat u in uw eigen land bent onderworpen  

aan de heffing van omzetbelasting.

 Let op! Zijn deze stukken niet in het Nederlands, Duits of Engels, dan moet u zelf voor een vertaling zorgen. 

8 Ondertekening

 
 Naam            

 Plaats             

 Datum            

 Handtekening            
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