
 

 
1 

DE BREXIT EN DE GEWIJZIGDE BTW/ICP AFHANDELING BINNEN CASH 
 

 

 
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft zich op 1 februari 2020 uit de Europese Unie  (EU) teruggetrokken. 
Het daarbij gesloten terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode die op 31 december 2020 
om 24:00 uur zal worden beëindigd. Tot deze datum bleef het EU-recht in het VK van toepassing en 
waren er voor de afhandeling van de BTW en ICP in CASH geen wijzigingen nodig. 

 

Vanaf 1 januari 2021 geldt het VK als een derde land dat geen lid is van de EU en dat brengt de volgende 
algemene wijzigingen voor de BTW en ICP met zich mee. 

 

EXPORT NAAR HET VK NA 1/1/2021 

De BTW-regels zijn gewijzigd: 

Leveringen aan het VK worden nu beschouwd als uitvoer buiten de EU. 

 

Uitzondering op deze regel: 

Het kan gebeuren dat het vervoer van goederen naar het VK heeft plaatsgevonden vóór het einde van de 
overgangsperiode en dat de betreffende factuur pas na 1 januari 2021 wordt verzonden. 

Deze transacties worden voor de BTW- en ICP-doeleinden nog altijd beschouwd als Intra-Unietransacties en gaan 
mee met de BTW- en ICP-opgaaf tot en met het eerste opgavetijdvak. 

LET OP: Diensten vallen niet onder deze uitzondering, na 1 januari 2021 vallen deze onder uitvoer buiten de EU 
en voor 1 januari 2021 vallen deze als binnen de EU. 

 

 

EXPORT NAAR NOORD-IERLAND NA 1/1/2021 

Na het einde van de overgangsperiode zullen alle EU BTW-regels voor goederentransacties van toepassing 
blijven in Noord-Ierland, alsof het een lidstaat van de EU was. 

 

Uitzondering op deze regel: 

Het leveren van diensten wordt echter beschouwd als het leveren van diensten aan een derde land buiten de 
EU. Deze diensten gaan niet meer mee in de opgaaf ICP en worden verder belast in Noord-Ierland. 

  



 

 
2 

IMPORT VANUIT VK NA 1/1/2021 

Er zal BTW verschuldigd zijn bij invoer in de EU naar het tarief dat van toepassing is op leveringen van dezelfde 
goederen binnen de EU. De BTW zal op het tijdstip van de invoer aan de douaneautoriteiten moeten worden 
betaald, tenzij er een BTW-nummer kan worden overlegd. 

 

WIJZIGINGEN IN CASH 

Deze BTW/ICP wijzigingen hebben tot de volgende aanpassingen in CASH geleid. 

 

1. Onderhoud Relaties  

De ISO-landcode voor het VK (GB) is niet meer geldig vanaf 2021. Daarvoor in de plaats zijn er twee nieuwe 
ISO-landcodes bijgekomen: 

 XU voor het VK 

 XI voor Noord-Ierland 
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2. Conversie ISO-landcodes  

Met de nieuwe functie: Fiscale functies > Diversen > Conversie ISO-landcodes worden de relaties met 
landcode GB geconverteerd naar XU of XI. 

 Kies XU indien (bijna) alle relaties in het VK gevestigd zijn. 
 Kies XI indien (bijna) alle relaties in Noord-Ierland gevestigd zijn. 

 
Wijzig daarna zo nodig de uitzonderingen. 
 
Zorg er wel voor dat eerst alle facturen van voor 1 januari zijn verwerkt en er aangifte is gedaan!! 
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DE FACTURERINGSFUNCTIES BINNEN CASH 

Voor een factuurdatum na 1/1/2021 geldt: 

 Wordt de factuur verzonden aan een relatie met landcode GB, dan wordt dat beschouwd als een 
levering binnen de EU. 

Dit is mogelijk t/m 31 januari 2021 voor de maandaangiftes en t/m 31 maart 2021 voor de 
kwartaalaangiftes. 

 Wordt de factuur verzonden aan een relatie met landcode XU, dan wordt dat beschouwd als een 
levering buiten de EU. 

 Wordt de factuur verzonden aan een relatie met landcode XI, dan wordt dat beschouwd als een levering 
binnen de EU indien het leveren van goederen betreft. 

 Wordt de factuur verzonden aan een relatie met landcode XI, dan wordt dat beschouwd als een levering 
buiten de EU indien het leveren van diensten betreft. 

 

 

Het Stappenplan: 

1. Factureer eerst alle leveringen aan het VK met landcode GB. Dit is mogelijk t/m 31 januari 2021 voor de 
maandaangiftes en t/m 31 maart 2021 voor de kwartaalaangiftes. 

LET OP: Diensten kunnen alleen nog t/m 31 december 2020 gefactureerd worden indien deze diensten 
binnen de EU moeten vallen. 

2. Wijzig daarna de landcodes in XU of XI met functie Conversie ISO landcodes. 

3. Wijzig de code plaats van relaties met landcode XI in Buiten de EU, indien aan deze relaties altijd 
diensten worden geleverd. 

4. Maak zo nodig een tweede relatie aan voor de leveringen van goederen aan Noord-Ierland met code 
plaats Binnen de EU, indien er ook diensten aan deze relatie worden geleverd. 

5. Nu kunnen de facturen voor leveringen van goederen en diensten na 1 januari 2021 worden verzonden. 

 

Indien het om bepaalde redenen toch niet mogelijk is om eerst alle facturen over het jaar 2020 te verzenden 
en daarna pas de facturen over 2021, dan raden wij u aan om een nieuwe relatie met landcode XU of XI aan 
te maken. 

 De facturen over 2020 factureert u aan de relatie met landcode GB. 

 De facturen over 2021 factureert u aan de relatie met landcode XU of XI. 

 


