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een harde Brexit?
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Een harde Brexit
Op 13 november 2018 is een Brexit-akkoord bereikt
door de onderhandelaars. Met dat akkoord zou een
overgangsperiode ingaan voor het vertrek van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU. Binnen het Verenigd
Koninkrijk is echter zeer weinig steun voor dit akkoord.
Bovendien is de positie van Theresa May inmiddels erg
wankel. Kortom, inmiddels is de kans op een harde Brexit
(no deal scenario) steeds groter geworden. Wat zijn de
gevolgen van een harde Brexit voor ondernemers die
(in)direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk?
Wij merken dat er in de praktijk in toenemende mate
fiscale vragen ontstaan over de handelsrelatie met het
Verenigd Koninkrijk. Deze vragen hebben met name
betrekking op de heffing van btw en invoerrechten
(douane) na de Brexit.
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Btw-heffing na de Brexit
Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk
(hierna: VK) uit de EU, zal het VK ook voor btwdoeleinden geen deel meer uitmaken van de EU.
Dit heeft tot gevolg dat de btw-gevolgen ten aanzien
van grensoverschrijdende diensten en leveringen
naar het VK wijzigen. Daarnaast zullen vele
vereenvoudigde regelingen en/of goedkeuringen die
in EU-verband gelden, komen te vervallen.
Hierbij valt te denken aan de vereenvoudigde ABCregeling, regels met betrekking tot consignment
stock en het overbrengen van bedrijfsvoorraad.
De Brexit kan daarnaast tot gevolg hebben dat
uw btw-aangifte, uw facturen en uw financiële
administratie anders ingericht moeten worden.
In voorkomende gevallen kan ook een verplichting
tot btw-registratie in het VK ontstaan.

In eerste instantie lijkt de Brexit, wat betreft de
heffing van btw, met name impact te hebben op de
levering van goederen naar en vanuit het VK.
Wat betreft de btw-gevolgen van de inkoop
van goederen uit het VK hebben wij recent een
nieuwsbericht op onze website gepubliceerd.
Dit nieuwsbericht kunt u hier nalezen.

Douaneformaliteiten na de Brexit
Het VK maakt momenteel met de andere EU-landen deel
uit van een douane-unie. Hierdoor wordt overal in
de EU een gelijk douanetarief toegepast. De douaneunie heeft ook tot gevolg dat geen sprake is van
douaneformaliteiten en de heffing van invoerrechten bij
de goederenbewegingen tussen de lidstaten onderling.
In het geval van een harde Brexit, zal het VK niet
langer deel uitmaken van de Europese douane-unie.
Dit heeft tot gevolg dat douaneformaliteiten worden
geherintroduceerd. Dit kan leiden tot verschuldigdheid
van invoerrechten, een verzwaring van administratieve
lasten, logistieke vertragingen door controles en een
toename van de compliance kosten.
Gelet op het wederzijdse economische belang van de
handelsrelatie, vermoeden wij overigens dat de heffing
van douanerechten zeer beperkt zal zijn. Dit is ook het
geval met landen als Zwitserland en Noorwegen. Zonder
duidelijke afspraken met het VK, is en blijft dit punt
echter zeer onzeker.

Hoe u zich kunt voorbereiden op de Brexit?
Door de blijvende onzekerheid is een goede voorbereiding op de Brexit lastig. De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland heeft voor het in kaart brengen
van de gevolgen van de Brexit een online scan
beschikbaar gesteld voor alle bedrijven in Nederland.
Deze scan kan hulp bieden bij een goede voorbereiding.
Afgezien van het doorlopen van deze online scan is het
verstandig om, eventueel samen met uw adviseur, te
bepalen of de fiscale gevolgen na de (harde) Brexit
logischerwijs zullen wijzigen en of actie noodzakelijk is.
Denkt u daarnaast eens aan uw gesloten
handelscontracten. Welke partij gaat de mogelijk
verschuldigde invoerrechten voor zijn of haar rekening
nemen na de Brexit? Vaak zijn dit soort zaken in zijn geheel niet vastgelegd.
Let naast de fiscale gevolgen ook tijdig op de inrichting
van uw administratie. Worden de juiste btw-tarieven en
verleggingsregelingen toegepast na de Brexit en voldoen
uw facturen aan de gestelde factuurvereisten?
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Wat zijn de subsidiemogelijkheden
met betrekking tot Brexit-advies?
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt ondernemers
een Brexit-voucher ter beschikking voor het inwinnen van
advies inzake de implicaties van de Brexit. Op basis van
de voucher is een vergoeding van 50% van de werkelijk
gemaakte advieskosten mogelijk, met een maximum van
€2.500 per ondernemer.
Om voor deze voucher in aanmerking te komen, moet
worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  U heeft een Nederlandse mkb-onderneming;
  U heeft bestaande economische belangen in het
Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en
Noord-Ierland).

Klik hier voor
meer informatie
over de voucher

Hoe kan KroeseWevers u ondersteunen?
Peter van der Sluis
KroeseWevers beschikt over een team van btw- en douanespecialisten die graag met u meedenkt over de gevolgen
van de Brexit en, daar waar nodig, samen met u zoekt naar
oplossingen om de Brexit voor u zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
KroeseWevers maakt bovendien onderdeel uit van Nexia
International, een internationaal netwerk van circa 250
onafhankelijke financiële dienstverleners in meer dan 115
landen. Hierdoor beschikken wij over goede contacten met
accountancy- en advieskantoren in het VK. Deze internationale
collega’s staan ook voor u klaar indien u verdere ondersteuning
in het VK nodig heeft.
Heeft u vragen over deze Brexit Special? Of wilt u graag een
afspraak maken met één van onze specialisten? Neem dan
contact op met Peter van der Sluis of Sietze van Houten.
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