
Binnen de paardenbranche gelden verschillende btw-tarieven. Door de veranderende wetgeving in de e-commerce vindt er per 
1 juli 2021 een wijziging plaats binnen het btw-systeem, die ook invloed heeft op de paardenbranche. In het schema ontdekt u wat deze 
veranderingen voor u betekenen.

Schema btw bij grensoverschrijdende levering paarden vanaf 1 juli 2021

Btw-regels 
voor het leveren van paarden en 
paardrijspullen aan buitenlandse afnemers

Levering 
franco (intra-
communau-
taire levering)

Afhalen door 
afnemer of 
vervoer door 
afnemer 
geregeld

0% Nederlandse btw, als 
u kunt aantonen dat de 
paarden daadwerkelijk zijn 
aangekomen in het EU-land 
van de afnemer. Dit kan 
met alle bewijsmiddelen. 
 
Het is mogelijk om gebruik 
te maken van een fictief 
bewijsvermoeden: twee on-
afhankelijke bewijsstukken 
van twee onafhankelijke 
partijen. Het bewijsvermoe-
den is soms moeilijker toe 
te passen.

21% / 9%. Tenzij u kunt 
aantonen dat de paarden 
daadwerkelijk zijn aange-
komen in het EU-land van 
de afnemer. Dan geldt het 
0%-tarief (nultarief). Dit 
kan met alle bewijsmid-
delen. 

Het is mogelijk om gebruik 
te maken van een fictief 
bewijsvermoeden: twee on-
afhankelijke bewijsstukken 
van twee onafhankelijke 
partijen. Het bewijsvermoe-
den is soms moeilijker toe 
te passen.
 
Als de afnemer de paarden 
afhaalt of zelf het vervoer 
regelt, adviseren wij 
een afhaalverklaring te 
gebruiken.

0%-btw (nultarief), als u kunt aantonen dat de paarden 
daadwerkelijk de EU hebben verlaten. Bijvoorbeeld als u 
in bezit bent van (een van) de volgende documenten: 
• alle douanedocumenten, ontvangen op de plaats 

waar de goederen de EU verlaten;
• kopie van de vrachtbrief;
• invoerbewijs van het land van bestemming;
• bewijs van de transportverzekering;
• kopiefactuur voor uitvoer getekend door de douane.
  
Wat als de afnemer de uitvoer/export regelt? 
Uitvoer/export aantonen is extra moeilijk als de afnemer 
zelf de paarden afhaalt of laat exporteren. De afnemer 
moet dit bewijsmateriaal dan verstrekken. Het risico 
voor de toepassing van het 0%-tarief (nultarief) ligt bij 
de leverancier.
  
Tip 
Bent u onzeker of de paarden daadwerkelijk de EU gaan 
verlaten? Reken 21%/9% btw als borg en stort deze 
terug, zodra de afnemer voldoende documenten heeft 
aangeleverd als bewijs van uitvoer. De Belastingdienst 
laat deze handelwijze toe.

Binnen EU Buiten EU (uitvoer/export)

Grensoverschrijdende levering paard

Ondernemer OndernemerParticulier Particulier

Afhalen door 
afnemer of 
vervoer door 
afnemer 
geregeld

Afhalen door 
afnemer of 
vervoer door 
afnemer 
geregeld

21% / 9% 
Nederlandse 
btw

Levering 
franco 
(afstands-
verkoop)

Levering 
franco 
(afstands-
verkoop)

Btw-tarief 
EU-land van 
bestemming, 
aangifte btw 
in land van 
bestemming

Levering 
franco 
(afstands-
verkoop)

Afhalen door 
afnemer of 
vervoer door 
afnemer 
geregeld

Let op! Tenzij u bent 
aangemeld voor een 
OSS-systeem. Dan is 
btw-afdracht via een 
Nederlands OSS-
portaal mogelijk. 

Of als uw EU-
leveringen naar 
particulieren buiten 
Nederland minder 
dan € 10.000 per jaar 
bedragen. 



Advies en subsidiekansen 
De Nederlandse paardenhouderij groeit en dit zal de komende jaren aanhouden. Onze bedrijfsadviseurs kennen uw branche, volgen 
de ontwikkelingen op de voet en zijn op de hoogte van mogelijke kansen voor uw onderneming. Gecombineerd met onze fiscale, 
administratieve en juridische kennis ondersteunt ABAB paardenhouders bij bedrijfseconomische en branchegerichte vraagstukken. 
Ook wijzen wij u op mogelijke subsidiekansen binnen de paardenhouderij.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met een van onze branchespecialisten via 013-4647100 of stuur een e-mail naar 
paardenhouderij@abab.nl. Meer informatie vindt u ook op abab.nl/paardenhouderij.

© ABAB 2021. 

Bij de samenstelling van deze informatie hebben wij uiterste zorg nagestreefd. Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden 
of onjuistheden. Dit leaflet heeft een informatief karakter en aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Voor toepassing in individuele gevallen 
raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Btw-regels voor het leveren van paarden en paardrijspullen aan buitenlandse afnemers

Contact 

+31 (0)13-4647100
paardenhouderij@abab.nl

Meer informatie 

Ga naar abab.nl/paardenhouderij
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