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Zo vraag je alle btw terug

Renderend betalen met creditcards

Interview: btw-specialist, Paul Cramer

Verdien op jouw declaraties

We doorlopen alle stappen die jou helpen om zo veel mogelijk 
buitenlandse btw terug te vragen. Aan welke voorwaarden moet je 
voldoen? Je leest het vanaf pagina 7 

International Card Services legt uit hoe betaaldata helpt om meer 
buitenlandse btw terug te vragen. 

Paul Cramer vervult al meer dan 30 jaar fiscale functies. Paul deelt zijn 
ervaringen en legt uit hoe hij samenwerkt met zijn cliënten om btw 
claims te verhogen. 

Veel financials vragen nog geen buitenlandse btw terug over 
onkostendeclaraties. We leggen je uit hoe je declaraties btw-compliant 
verwerkt zodat je zelf btw terugvraagt over reis- en verblijfskosten.

De highlights
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Elk jaar wordt ruim
tien miljard euro niet 
teruggevraagd.

CEO van SRXP

Pieter

Elk jaar wordt meer dan tien miljard euro aan buitenlandse btw niet teruggevraagd. Organisaties 
geven aan dat financieel personeel door gecompliceerde regelgeving de kennis niet in huis heeft. 
Andere organisaties vragen alleen nog buitenlandse btw terug over facturen. Bij kleine bedragen zoals 
declaraties voor eten, hotels, en overige onkosten wordt vaak zelfs helemaal niets teruggevraagd. 
Hierdoor laten bedrijven een hoop geld liggen. Door de toename van business travel en daarmee 
de stijgende uitgaven van medewerkers  is de verwachting dat dit niet teruggevraagde bedrag de 
komende jaren blijft groeien. De potentie maar ook de urgentie van het terugvragen van buitenlandse 
btw is hierdoor groot. Kortom, buitenlandse btw-teruggave wordt bij steeds meer organisaties een 
belangrijk agendapunt.

Dit informatiepakket informeert je over het proces en de mogelijkheden rondom het terugvragen van 
buitenlandse btw. Je leert om kritisch naar je eigen proces te kijken, welke stappen je moet doorlopen 
om buitenlandse btw terug te vragen én hoe je dit proces automatiseert. 

Oh, zo zonde...

Pieter Verbruggen, CEO SRXP

Over buitenlandse btw
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Van oudsher is omzetbelasting al ingevoerd om 
overheidskosten te dekken. De invoering van 
omzetbelasting is het eerst geïntroduceerd in de 
Griekse oudheid. Later werd het in het Romeinse 
rijk toegepast om oorlogsveteranen te betalen. 

Gedurende de middeleeuwen werd de 
omzetbelasting met name geheven in Zuid Europa. 
Ten tijde van de Spaanse overheersing in Nederland 
werd de belasting door koning Filips II meegenomen 
naar Nederland. De introductie ging niet geheel 
vlekkeloos. Het idee om 10% belasting te heffen 
(de tiende penning van Alva) over de verkoop van 
roerende goederen leidde in de Nederlanden tot 
zoveel onvrede, dat dit deels heeft bijgedragen aan 
de opstand en de hiernavolgende 80-jarige oorlog. 

Na deze periode van oorlog leek deze vroege vorm 
van omzetbelasting verdwenen. Tot Duitsland in de 
Eerste Wereldoorlog geld nodig had om stijgende 

oorlogsuitgaven te dekken. Na deze oorlog verspreidde 
de belastingvorm zich over Europa om de economische 
schade op te vangen. Nederland bleef hierin achter, tot 
ook hier de recessie in 1934 insloeg. Het aanvankelijke 
idee was om tijdelijk meer belasting te heffen om de 
gevolgen van deze dip te minimaliseren. De opbrengst uit 
deze verhoging was zo echter groot dat deze vorm van 
belasting onmisbaar werd. 

Strijdgeld

Concurrerend verschil

De invoering van omzetbelasting volgens een 
btw-stelsel in de ons omringende buurlanden zorgde 
in Nederland voor de ommekeer. In 1969 werd in 
Nederland het btw-stelsel ingevoerd zoals wij die 
vandaag kennen. Vanaf dat moment wordt omzet-
belasting geheven in elke schakel van de bedrijf-
skolom tot en met de levering van goederen en 
diensten aan consumenten en kunnen bedrijven de 
aan hen in rekening gebrachte btw (de voorbelasting) 
in mindering brengen op de door hun verschuldigde 
btw. 

In de daaropvolgende jaren werd vanuit de EEG en 
later de EU gewerkt aan een verdere harmonisatie van 
het btw-stelsel. In 1993 werd de interne markt voor 
goederen en diensten gerealiseerd door het opheffen 
van de binnengrenzen. Vanaf dat moment moeten alle 
EU lidstaten  voldoen aan de door de BTW-richtlijnen 
beoogde werking en met de totstandkoming van een 
Europese interne markt werd het doel om handel 
tussen de lidstaten ‘eerlijker’ te maken bereikt.

Deze harmonisatie houdt echter niet in dat btw in elke 
lidstaat hetzelfde werkt. Binnen de btw-richtlijnen 
van de EU is het mogelijk om verschillende btw 
tarieven te hanteren. Daarnaast zijn afwijkingen 
van de btw-richtlijn mogelijk als een lidstaat bij de 
inwerkingtreding van het btw-stelsel in zijn land 
is overeengekomen dat speciale nationale regels 
mogen worden gehandhaafd. Tot die laatste regels 
horen ook vaak bijzondere bepalingen met betrekking 
tot de aftrek van voorbelasting en teruggaaf van 
btw. Deze verschillen tussen EU-lidstaten maken het 
huidige btw-stelsel ingewikkeld voor bedrijven die 
internationaal opereren. Echter, wie de regels goed 
kent kan hier zijn voordeel uit halen. 

Dit magazine, is hierin de eerste stap.

Het toenmalige belastingstelsel was gebaseerd op 
een cascadestelsel. Een cumulatieve regeling waarbij 
dus belasting over belasting werd geheven. Bedrijven 
betaalden de belasting voor het afnemen van goederen 
van andere ondernemingen. Het cumulatieve karakter 
van deze belasting zorgde voor een grote ongeli-
jkheid op de markt. Prijzen van producten die door 
meerdere bedrijven werden bewerkt en doorverkocht 
kostte onevenredig meer dan producten die door één  
bedrijf geproduceerd werden. Dit gaf bedrijven die het 
gehele productieproces in huis hadden een concurren-
tievoordeel. 
Een ander probleem in het belastinglandschap destijds 
waren de importtarieven die geheven werden. Dit leidde 
tot aanzienlijke prijsverschillen tussen landen waardoor 
de smokkel van goederen een lucratieve business werd. 

Harmonisatie

ONTSTAAN
VAN BTW

HET

Btw is een omzetbelasting die in Nederland al ruim 
50 jaar van toepassing is. Het huidige stelsel is de 
opvolger van een aantal eerder ingestelde wetten 
en regels. 
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Na de invoering van btw in een aantal Europese staten 
volgden meer landen in de wereld. Inmiddels zijn er 
wereldwijd zo’n 165 landen die een verbruiksbelasting 
kennen met de kenmerken van een omzetbelasting.

EEN
OERWOUD

AAN REGELS

Wie zijn administratie in wil richten voor buitenlandse 
btw-teruggave binnen de EU moet rekening houden 
met meer dan 2.200 verschillende nationale regels. 
Om jou te helpen hebben we op de rechterpagina een 
klein overzicht gemaakt. 

Btw binnen de Europese Unie

Voor wie handelt buiten de Europese Unie wordt 
het teruggaveproces diffuus. Elk land buiten de 
EU hanteert namelijk een eigen systeem voor btw 
teruggave. Deze landen zijn ingedeeld in 4 groepen: 

• 6 Golfstaten met een btw-systeem (1-1-2018) 
waarvan slechts twee in 2018 in werking zijn 
getreden;

• 10 landen met een teruggaafsysteem aan buiten-
landse ondernemers;

• 44 landen zonder een teruggaafsysteem aan 
buitenlandse ondernemers;

• 32 landen met een registratieverplichting en 
mogelijke verrekening van btw.

Elke groep heeft dus een onafhankelijk btw systeem 
met eigen regels en richtlijnen. Dit zorgt voor een hoop 
uitzoekwerk en maakt het indienen van btw-claims in 
deze landen een stuk ingewikkelder.

Btw buiten de Europese Unie

Overzicht btw regels enkele EU landen
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Ruim 82% van de finance professionals geeft 
aan dat zij buitenlandse btw terugvragen te in-
gewikkeld vinden om zelf te doen. Zonde, om-
dat de winst voor de onderneming ontzettend 
hoog kan zijn. Wij beschrijven de voorwaarden 
én stappen die je doorloopt. Zodat je klaar bent 
om zelf te starten met btw terugvragen.

Zo vraag je
alle btw

TERUG

Om in Nederland buitenlandse btw terug te vragen moet jouw onderneming voldoen 
aan de volgende voorwaarden:
• De onderneming of entiteit moet belastingplichtig zijn in Nederland en aldaar 

recht op aftrek van voorbelasting hebben; als de organisatie entiteiten heeft 
in andere landen dan moet het verzoek bij het desbetreffende land ingediend 
worden.

• In het EU-land waar je btw terugvraagt, mag je geen aangifte doen voor 
omzetbelasting of een registratieverplichting voor lokale btw-aangifte hebben.

• De goederen en diensten waarover btw wordt teruggevraagd moeten gebruikt 
zijn voor bedrijfsactiviteiten.

Je kunt meerdere keren per jaar een verzoek tot 
teruggave doen. Bij een jaarlijks verzoek moet 
de minimale claim €50,- zijn. Bij een verzoek per 
kwartaal moet het minimale teruggave bedrag 
per keer €400,- zijn. 

Een jaarlijks verzoek moet vóór 30 september van 
het daaropvolgende jaar zijn ingediend. Buiten-
landse BTW uit 2019 moet dus vóór 30 september 
2020 ingediend zijn bij de belastingdienst.

Aan welke voorwaarden moet jouw onderneming voldoen?

Buitenlandse btw is 
in principe een zak 
geld die op straat ligt. 
Door aanvullende info 
over uitgaven beter 
te verwerken in de 
boekhouding, raap je 
deze zak met gemak 
op. 

Hoe vaak en wanneer mag je buitenlandse 
BTW terugvragen?

Als je voldoet aan de eisen om een verzoek tot 
teruggaaf te doen kan het proces beginnen. 

Jouw verzoek doorloopt drie fases: 
1. Het versturen van het teruggaafverzoek;
2. Het afhandelen van het verzoek door de belas-

tingdienst;
3. De beoordeling van het verzoek door het land 

van btw teruggaaf.
Op de volgende pagina zijn de fases beschreven.

Het teruggaaf-proces

Verlies geen geld, 
dien je claim uiterlijk 
30 september in!
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Het versturen van een succesvolle claim begint bij het 
voldoen aan de voorwaarden om buitenlandse btw 
terug te vragen. Voldoet de jouw onderneming aan de 
eisen? Dan kan je een account aanmaken binnen het 
btw teruggave portaal van de Belastingdienst. 

Dit werkt als volgt:
1. Vraag de inloggegevens op binnen het portaal  
 van de Belastingdienst. Sinds 2010 is het   
 alleen mogelijk om digitaal teruggaafver  
 zoeken in te dienen bij de Belastingdienst. 
2. Als de inloggegevens zijn ontvangen moet je  
 deze aanvullen met de volgende informatie:

a. De gegevens van de verantwoordelijke
b. De bedrijfsgegevens
c. De bankgegevens
d. Gegevens van andere gebruikers
e. Leveranciers

3. Het verzamelen van de gegevens van bonnen  
 en facturen.
4. Bonnen en facturen sorteren op land, datum  
 én tijdvak van de claim.
5. Handmatig invullen van aanvullende    
 factuurgegevens (ook bij kassabonnen) op   
 het portaal van de belastingdienst.
6. Bijlagen toevoegen met daarin een foto van   
 facturen en/of bonnen. 
7. Per factuur invullen van: 

a. goederencode, 
b. subcode
c. een omschrijving van de claim.

8. Indienen van de totale claim.

Fase 1: Het versturen van het teruggaafver-
zoek

Fase 2 Afhandeling door de Nederlandse 
Belastingdienst

Nadat de totale claim is ingediend, controleert de 
Nederlandse Belastingdienst de aanvraag op de 
volgende kenmerken:
• De factuurdatum,
• De identiteit van leverancier, 
• De aard van goederen,
• Correctheid van de berekening van totale terug te 

vragen claim,
• Het btw identificatienummer.

Daarnaast moet de aangeleverde bijlage aan de 
onderstaande technische specificaties voldoen:
• Het bijgevoegde .zip-bestand mag geen onder-

liggende mappen bevatten.
• De aangeleverde digitale mappen mogen niet 

beveiligd zijn.
• Discrepanties tussen opgegeven factuurregels 

en bijlagen in het aangeleverde bestand zijn niet 
toegestaan.

• De totale bestandsgrootte is niet groter dan 5MB.

Kloppen de gegevens, of een klein deel hiervan, niet; 
dan wordt het verzoek tegengehouden en moet je 
de stappen opnieuw doorlopen: een arbeidsintensief 
proces. 

Kloppen de gegevens wel? Dan wordt de claim 
goedgekeurd en , probeert de Nederlandse Belasting-
dienst deze binnen 15 dagen door te sturen naar de 
Belastingdienst van het land waarvan de btw wordt 
teruggevraagd. 

Een overzicht van de teruggaafverzoeken kun je ten 
alle tijden bekijken binnen het Belastingdienst portaal. 

Zowel doorgestuurde als afgewezen verzoeken zijn 
zichtbaar. Mocht de Nederlandse Belastingdienst een 
verzoek afwijzen, dan kan je tevens de reden hiervoor 
inzien. 

Als de claim door de Belastingdienst van het 
betreffende land in behandeling is genomen krijg je 
een bevestiging van de fiscus uit de staat waar het 
verzoek is ingediend

Deze heeft vervolgens 4 maanden de tijd om het 
verzoek te behandelen. Als er vragen zijn over het 
verzoek, dan kan deze behandeltijd oplopen tot 
maximaal 8 maanden.

Als het verzoek of een deel hiervan wordt afgekeurd, 
is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen 
in het portaal van de Belastingdienst. Als de claim 
goedgekeurd is, dan wordt deze binnen 10 dagen 
uitbetaald. 

Fase 3 De beoordeling van het verzoek door 
het land van btw teruggaaf.

Zorg dat je voldoet aan de voor-
waarden van de Belastingdienst

Houd rekening met de jaarlijkse 
deadline

Verstuur het verzoek tot terug-
gaaf

Wacht op de afhandeling door 
de Nederlandse Belastingdienst

Wacht op de afhandeling door 
de buitenlandse Belatingdienst

Ontvang de btw-claim van het 
betreffende land

6 Tips
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“Ingediende facturen moeten be-
schikken over 21 kenmerken”

“Als de claim is goedgekeurd dan wordt deze binnen 10 dagen uit-
betaald”

“Buiten de Europese Unie is btw 
teruggave een stuk gecomplic-
eerder”

Waaraan moeten facturen voldoen binnen 
de EU
Om uitgaven BTW compliant in te leveren bij de 
Belastingdienst van het betreffende land moeten de 
uitgaven voldoen aan een reeks voorwaarden. Deze 
zijn hieronder beschreven.

Facturen
• Als je meerdere facturen inlevert dan mag elk 

bestandsnaam maar 1x voorkomen.
• Het verzoek mag niet groter zijn dan 5mb. 

Facturen moeten beschikken over 21 kenmerken:
• naam en adres leverancier;
• naam en adres klant;
• btw nummer leverancier;
• factuurdatum;
• factuurnummer;
• geleverde goeden of diensten;
• hoeveelheid goederen of diensten;
• bedrag excl. btw;
• btw tarief (%);
• btw bedrag;
• subtotaal.

Bonnen (ook wel vereenvoudigde facturen)
Bij kassabonnen wordt de teruggaaf gecompliceerder. 
Niet alle EU landen accepteren elke bon. Of de btw 
teruggevraagd mag worden is afhankelijk van het 
land, bedrag en categorie. 

Vereenvoudigde facturen moeten tenminste besc-
hikken over de volgende kenmerken:
• datum;
• identiteit leverancier;
• geleverde goeden of diensten;
• btw (Percentage of bedrag).

Ook hierbij geldt dat de bestandsgrootte van de 
ingediende claim niet groter mag zijn dan 5MB. 

Vereisten Buiten de EU

Daar waar het binnen de EU verplicht is om de 
teruggave te regelen via het webportaal van de 
overheid, werkt dit buiten Europa heel anders. Zo is 
men bij de Noorse overheid verplicht om handmatig 
de verplichte velden in te vullen en de claim per mail 
in te dienen bij de Noorse overheid. 
Zie hieronder het voorbeeld.

Doordat de methoden van belastingteruggave zo 
verschillen is het veelal renderend om je door een 
btw-specialist te laten informeren. Deze biedt inzicht 
in internationale wet- en regelgeving van de landen 
waarin jouw onderneming actief is en geeft waar nodig 
advies over de implementatie en (on)mogelijkheden 
omtrent compliance met het teruggaveproces. 

VEEL 
GEMAAKTE
FOUTEN
Veelgemaakte fouten 
bij het terugvragen van 
buitenlandse btw Zorg dat medewerkers zorgvul-

dig omgaan met bonnen en 
facturen Ga altijd uit van de regels van 

het land waar de kosten zijn 
gemaakt

De ‘had-een-factuur-moeten-
zijn’

Het grootste deel van de 
bedrijven in Nederland vraagt 

nog geen buitenlandse btw terug. 
Toch zijn er bedrijven die een 
poging doen om dit zelfstandig 
terug te vragen. Door gebrek aan 
kennis over buitenlandse btw-
teruggave stuitten veel bedrijven 
op de volgende problemen:

Een andere veelgemaakte fout is het 
verkeerd inscannen van bonnen en 

facturen. Valt een van de vereiste ken-
merken net buiten de scan van het 
betalingsbewijs? Dan kan de Belas-
tingdienst de claim afwijzen.

Nederlandse btw-regels gelden 
niet altijd in het buitenland. 

Sterker nog binnen de EU zijn er 
ruim 2.200 verschillende regels. 
Bedrijven die compliant zijn 
aan de Nederlandse btw-regels 
denken vaak dat ze ook voldoen 
aan de wet- en regelgeving binnen 
de EU. Neem bij het verhogen van 
compliance altijd de regels van 
het juiste land als uitgangspunt.

Samenvattend, ondernemingen 
die fouten  willen voorkomen 

halen het snelst winst door het 
bewustzijn in de organisatie te 
vergroten. Leer medewerkers goed 
het verschil tussen een factuur of 
een orderbevestiging. Informeer 
ze over hoe je een bon vast moet 
leggen én help medewerkers met 
het regel over wanneer ze een bon 
moeten vragen en waneer een 
factuur.  

Niks is zo zonde als een afwijzing 
krijgen van de belastingdienst 

door het aanleveren van een 
betalingsbewijs in een verkeerd 
format. In sommige landen is het 
verplicht om boven een bepaald 
bedrag een factuur te hebben van de 
claim in plaats van een kassabon. Zorg 
daarom dat medewerkers altijd weten 
vanaf welk bedrag ze om een factuur 
moeten vragen.

De orderbevestiging

In sommige gevallen leveren 
medewerkers orderbevestig-

ingen, webshops betaalover-
zichten of bestelbevestigingen 
in. Deze documenten zijn voor 
het declaratieproces voldoende. 
Voor teruggaaf van buitenlandse 
btw, volstaan deze documenten 
niet. Zorg altijd dat de originele 
bon of factuur is inbegrepen

De halve scan

Het verkeerde uitgangspunt

Hierboven zie je het btw teruggave formulier van de Noorse overheid
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RENDEREND
BETALEN MET

CREDITCARDS

Zakenreizen is vaak noodzakelijk voor onder-
nemingen die internationaal zaken doen.

Zakelijke onkosten

Slimme bedrijven

Om het betalen van deze reiskosten makkelijker te 
maken, schieten sommige organisaties reiskosten 
voor. Hiermee wordt een groot gedeelte van de 
betaallast weggehaald bij de werknemer; op deze 
manier hoeft de medewerker geen bedragen met eigen 
geld voor te schieten. Erg prettig, gezien de kosten bij 
een meerdaagse zakenreis vaak hoog oplopen.
 
Een nadeel van voorschotten is de administratieve 
werkdruk die hierdoor wordt veroorzaakt. Alle bonnen 
moeten worden bewaard, geordend en overgenomen 
in de administratie. Als bonnen kwijtraken is het voor 
de organisatie lastig om te achterhalen waar het geld 
is gebleven. Hiernaast zien wij vaak dat bonnen lang 
blijven hangen bij de werknemer. Voor de financiële 
afdeling zijn de daadwerkelijke reiskosten hierdoor 
lang verborgen.
 
Steeds meer organisaties die voorschotten geven 
of medewerkers zelf reiskosten laten voorschieten, 
gaan over op het gebruik van zakelijke creditcards. 
Door te betalen met een zakelijke creditcard hoeft de 
medewerker de kosten niet meer zelf voor te schieten. 

Daarnaast zijn de uitgaven van de kaart direct inzich-
telijk voor de financiële afdeling. Zo heeft men altijd 
direct een overzicht van de daadwerkelijke reiskosten.
 
Toch schromen enkele bedrijven het uitgeven van 
zakelijke creditcards. Finance Managers zijn soms 
bang dat medewerkers niet bewust omgaan met 
geld van de organisatie. Bij veel klanten zien wij dat 
de uitgifte van creditcards het bewustzijn en verant-
woordelijkheidsgevoel vergroot. Om als organisatie 
het risico toch te minimaliseren is o.a. het ongeoor-
loofd gebruik bij sommige zakelijke creditcards van 
ICS verzekerd. Daarnaast heb je voortdurend inzicht 
in uitgaven van medewerkers.

Slimme bedrijven halen nog meer voordeel uit 
het gebruik van zakelijke creditcards. Als een 
werknemer in het buitenland betaalt, dan worden 
betaaldata zoals de valuta, wisselkoers, bedrag 
maar soms ook btw-codes meegestuurd naar de 
creditcardleverancier. Deze data kunnen een deel 
van het administratieve werk uit handen nemen, mits 
gekoppeld aan de juiste software. 

Vervolg op de volgende pagina

75% van de reiskosten gaan op aan vliegtickets, 
overnachtingen en lokaal vervoer De overige 25% 
wordt besteed aan zaken als eten, roaming en 
entertainment. 
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International Card Services BV 
(ICS) is creditcardspecialist en 
marktleider in zakelijke credit-
cards in Nederland. ICS verzorgt 
al meer dan 30 jaar de uitgifte, 
promotie, administratie en trans-
actieverwerking van creditcards 
van Mastercard en Visa. Interna-
tional Card Services (ICS) is een 
100% dochteronderneming van 
ABN AMRO Bank N.V.

Laat medewerkers gemakkelijk 
online betalen

De financiële afdeling heeft 
voortdurend zicht op uitgaven

ICS biedt aflever- en aankoop-
verzekering op kaartbetalingen

Verzekering tegen ongeoor-
loofd gebruik 

Hierdoor zien wij een explosieve toename 
van ondernemingen die betaaldata door 
middel van declaratiesoftware direct 
aan de bedrijfsadministratie koppelen. 
Het werkt simpel: de werknemer betaalt 
met de creditcard en maakt met een app 
een foto van de bon. Waar nodig vult de 
werknemer kostenplaatsen, projecten 
en aanvullende informatie voor het 
bedrijf in. Hierdoor kan de declaratiedata 
één-op-één geïmporteerd worden in de 
boekhouding.
 
Niet alleen lettert de software alle 
transacties meteen af met een foto 
van de bon. Ook voldoen uitgaven die 
op deze manier geregistreerd zijn aan 
de vereisten om buitenlandse btw 
terug te vragen. Een gespecialiseerde 
declaratieoplossing ordent betaaldata, 
zodat btw-reclaimsoftware automatisch 
belasting over kosten zoals lunch en 
zelfs de koffie eenvoudig terugvraagt. 
Zonder software is btw-teruggave 
over kleine uitgaven te duur, maar door 
automatisering maak je dit rendabel.

Samenvattend, het gebruik van 
zakelijke creditcards verlaagt de 
administratieve werkdruk die door 
voorschotten veroorzaakt wordt. 
Wie de betaaldata daarna koppelt 
aan gespecialiseerde software 
maakt het mogelijk om btw over de 
meeste buitenlandse uitgaven terug 
te vragen.

Om renderend creditcardgebruik 
voor elke klant bereikbaar te maken 
bieden wij een Best-Price Garantie 
aan met de declaratiesoftware van 
SRXP. Dit houdt in dat wij kosteloos 
betaaldata van de Mastercard 
Corporate koppelen aan SRXP.

Voordelen van de Mastercard Corpo-
rate van ICS

“Creditcardleveranciers 
sturen essentiële data 
mee. Dit helpt om nog 
meer buitenlandse btw 
terug te vragen”
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4 TIPS:
ZO BEREIK JE

HET MAXIMALE
Door te betalen met een betaalpas krijg je aanvul-
lende gegevens van de uitgave binnen. Zo zie je direct 
in welke supermarkt of lunchroom de onkosten 
gemaakt zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de 
correcte btw nummers te achterhalen. 

Door slim om te gaan met betaalgegevens, verhoog je succesvolle btw-
claims aanzienlijk. Deze 4 gouden tips helpen nog meer terug te vragen.

1. Betaal met een betaalpas 2. Vergroot het bewustzijn 3. Bewaar je bewijsmateriaal 4. Begin op tijd

Breng medewerkers op de hoogte van de regels en 
richtlijnen voor het terugvragen van buitenlandse btw. 
Zo weten zij precies waar hun ingediende facturen en 
bonnen aan moeten voldoen om buitenlandse btw 
terug te vragen.  Vaak helpt het om ook te vertellen 
hoeveel geld er per bon teruggevraagd kan worden

Deel daarnaast periodiek met medewerkers hoeveel 
(procent) buitenlandse btw er teruggevraagd is. 
Hiermee betrek je iedereen bij het teruggaafproces en 
verhoog je de compliancy van je claims. Tip: benadruk 
goed wat het verschil is met de voorgaande maanden.

Orderbevestigingen, betalingsbewijzen en transport-
bewijzen. Al deze documenten bevatten extra 
gegevens die helpen om te voldoen aan de vereisten 
om buitenlandse btw terug te vragen. Wie deze goed 
bewaart kan het teruggavepotentieel verhogen. 

Je maakt het jezelf nog makkelijker door bonnen of 
facturen altijd digitaal te ontvangen. Digitale bonnen 
en facturen gelden voor de meeste belastingdiensten 
als origineel. Zo voorkom je afwijzingen van jouw 
claims. Heb je geen digitale bon of factuur? Probeer 
dan het origineel goed te bewaren.

Een logischer advies is er niet. Als je te dicht voor de 
deadline begint met het opstellen van je claim heb je 
soms niet genoeg tijd om aanvullende gegevens te 
achterhalen. Mist er bijvoorbeeld een btw nummer? 
Dan heb je geen tijd meer  om deze op te vragen. Het op 
tijd verkrijgen van deze data, voorkomt afwijzingen of 
vertraging bij claimafhandeling door de buitenlandse 
belastingdiensten.

Oftewel, door niet jaarlijks maar per kwartaal btw 
terug te vragen haal je bijna alle piekdrukte weg. 

Betrek werknemers bij 
het teruggaafproces
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Interview:
btw-specialist
Paul Cramer

Btw-teruggave is een teamsport.

Als kleine jongen stond hij niet te springen om btw-specialist te worden. 
Toch vervult Paul Cramer als btw-specialist al ruim 30 jaar fiscale func-
ties.

De uitdaging

Tien jaar bij de Nederlandse belastingdienst, tien jaar 
bij een van de Big Four en sinds 2005 adviseert hij als 
zelfstandig ondernemer accountants, belastingad-
viseurs en ondernemingen, vanaf 2015 uit naam van 
Less Grey.

Less Grey is een nichekantoor dat expertise 
beschikbaar stelt op het gebied van btw. Voor veel 
organisaties is btw een complex en grijs gebied. 
Wanneer ben je btw verschuldigd en wanneer moet je 
die in het buitenland afdragen? Wanneer mag je btw 
in mindering brengen op de verschuldigde btw of is 
btw terug te vragen? Vanaf welke drempelwaarde is 
je onderneming verplicht om zich voor de levering van 
goederen aan particulieren in het buitenland te regis-
treren? Paul Cramer helpt ondernemingen om grip te 
krijgen op deze vragen.
 
“Bedrijven willen zekerheid en duidelijkheid over 
verplichtingen maar ook over hun rechten op het 
gebied van btw” Aldus Paul.  
 
Less Grey biedt hulp bij btw-vraagstukken maar ook 
bij het informeren op gebied van deze rechten. Een 
focusgebied is het recht op teruggaaf van btw in het 
buitenland.

Bedrijven betalen buitenlandse btw over ontvangen 
facturen van leveranciers (veelal beschikbaar bij 
Accounts Payable), maar ook over de reguliere Travel 
en Expense kosten voor overnachtingen en maaltijden 
van reizende medewerkers. Niet elke onderneming is 
zich ervan bewust dat het mogelijk is om btw over 
deze uitgaven terug te vragen.

Sommige bedrijven 
vragen geen buiten-
landse btw terug

Cliënten vragen €17 
terug over een hotel-
factuur van €80. 

Sommige bedrijven vragen helemaal geen 
buitenlandse btw terug, een ander deel van de 
bedrijven vraagt alleen btw over facturen terug. Er zijn 
ook veel verschillen tussen landen als het gaat om de 
btw die kan worden teruggevorderd. In Nederland is de 
btw op zakelijke horeca uitgaven niet terug te vragen, 
terwijl dat in Frankrijk en Duitsland geen probleem 
is. Het gat echter ontstaat bij de Travel en Expense 
kosten. Organisaties zijn zich meestal niet bewust 

van het bedrag dat ze terug kunnen vragen. Zonder 
vluchten is het voor bedrijven mogelijk om circa 10 tot 
soms wel 15% van de totale reis- en verblijfskosten 
terug te vragen.
 
“Voorheen was het claimen van btw over reis- en 
verblijfskosten een te arbeidsintensieve dienst.” 
Vervolgt Paul. “Je moet het zo zien: Alle fysieke bonnen 
werden met de hand doorgespit. Alleen de grootste 
bonnen of facturen, zoals een hotelrekening, werden 
er verzameld voor een teruggaafverzoek. Handwerk 
maakte het simpelweg te duur om ook btw over de 
kleinere uitgaven, zoals taxiritten en lunches, terug te 
vragen”.
 
Door de toename van automatisering is het mogelijk 
om meer btw terug te vragen. Ook over kleinere 
uitgaven. Toch blijkt uit de praktijk dat veel organ-
isaties daarbij nog minimale recovery rates hebben.

“De grootste uitdaging bij het maximaliseren van de 
btw-recovery rate ligt bij het kweken van bewustzijn 
op de werkvloer. Wij geven trainingen bij cliënten. 
Tijdens de training laat ik een factuur van een hotel 
zien en vraag daarbij: ‘Wie weet wat dit papiertje 
waard is?’ Het meest gehoorde antwoord is: ‘Niks!’ 
Medewerkers staan versteld als ik vertel dat we 17 
euro terugvragen over de hotelovernachting van 80 
euro. Dit is het vertrekpunt om medewerkers beter na 
te laten denken over het bewaren en vastleggen van 
(inter)nationale bonnen en facturen. Na de training 
weten medewerkers aan welke vereisten een bon 
moet voldoen om ook daadwerkelijk geschikt te zijn 
voor een btw-teruggave”.
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Als medewerkers bonnen en facturen zorgvuldig 
verzamelen en registreren is het voor de adminis-
tratie van een onderneming makkelijker om Travel 
en Expense data te ordenen zodat een succesvollere 
btw-claim kan worden ingediend. Gebruik van slimme 
software maakt het mogelijk om de recovery rate nog 
verder omhoog te brengen. 
 
“Sinds 2018 ben ik in Nederland als franchisenemer 
van VAT4U, in staat de automatiseringsoplossing van 
VAT4U aan te bieden aan Nederlandse ondernemingen. 
De softwaredienst van VAT4U brengt recovery in 
een stroomversnelling. VAT4U is een toepassing die 
bedrijven zelf kunnen gebruiken om een verzoek tot 
teruggaaf samen te stellen en in te dienen. Het werkt 
eenvoudig: bedrijven laden vanuit financiële systemen 
of declaratiesoftware uitgaven in. Deze uitgaven 
worden door het algoritme getoetst op compliance 
met meer dan 2200 internationale wetten en regels. 
Bedrijven kunnen ook hun verzoeken om teruggaaf 
aan ons uitbesteden. In dat geval controleren en 
verbeteren wij bonnen en facturen, waar nodig vult 
VAT4U informatie aan zodat de uitgave voldoet aan 
alle vereisten. Hierna dient VAT4U de claim in en krijgt 

het bedrijf zijn geld terug. Het unieke van VAT4U is dat 
bedrijven deze oplossing zelf “inhouse” gebruiken of 
het terugvragen van btw uitbesteden aan ons zonder 
er zelf veel tijd in te moeten investeren. Mocht de 
buitenlandse belastingdienst een claim geheel of 
gedeeltelijk ten onrechte afwijzen, dan treed ik als 
gemachtigde op om het geld waar de bedrijven recht 
op hebben toch terug te krijgen. Zo zorgen wij samen 
met onze klanten voor maximale btw-recovery.” 
vertelt Paul. 

Het verschil tussen VAT4U en andere reclaimpartijen 
is groot. Bij de meeste partijen wordt het complete 
proces geoutsourcet; als organisatie heb je weinig 
zicht op de status van je claim als deze onder 
handen is. De kosten zijn veelal minder inzichtelijk. 
Ook gelden er vaak meerjarencontracten. VAT4U is 
daarentegen 100% transparant in haar werkwijze. 
De servicepakketten, inclusief vaste fee caps, 
bieden samen met de ingebouwde rapportagetool 
de mogelijkheid om de status en het bedrag van 
iedere claim op elk gewenst moment in te zien (op 
factuurniveau). De gebruiksvriendelijkheid van VAT4U 
software zorgt ervoor dat de btw claim volledig wordt 

2200+ belastingregels voor 30+ 
landen zijn in kaart gebracht.

VAT4U automatiseert BTW ber-
ekeningen.

Dien je btw-claim in, via het 
portaal van VAT4U.

VAT4U is webbased, software-
implementaties zijn overbodig.

VAT4U werkt niet met meerjar-
encontracten. Je zit niet vast.

Bij uitbesteding werkt VAT4U 
met no-cure-no-pay.

VAT4U is ‘s werelds eerste digitale 
btw teruggave platform. Bedrijven 
zoals Hugo Boss, Rituals en Buga-
boo maximaliseren met  VAT4U 
buitenlandse btw teruggave over 
bonnen en inkoopfacturen. Om 
klanten zo snel en volledig mogelijk 
te bedienen integreert VAT4U met 
software zoals SRXP.

ingediend en opgevolgd, zonder vast te zitten aan een 
meerjarencontract.  
 
De echte automatiseringsslag wordt behaald als 
de VAT4U software wordt gekoppeld aan bijvoor-
beeld declaratiesoftware. Declaratiesoftware helpt 
medewerkers om buitenlandse uitgaven correct te 
verwerken en ondernemers om het proces te digital-
iseren en te optimaliseren. Betaalt een medewerker in 
Barcelona een kop koffie? Dan maakt hij of zij direct een 
foto van de bon. Deze data wordt hierna één-op-één in 
de declaratiesoftware geladen en periodiek zichtbaar 
gemaakt in VAT4U. De VAT4U software verrijkt de 
declaratiedata en verhoogt de btw-claim.
 
“Het mooiste aan onze dienstverlening vind ik het 
proces van datacollectie tot succesvol terugvragen van 
btw. In het begin denken organisaties dat ze niet genoeg 
kosten maken om reclaimen rendabel te maken. Nadat 
we inzichtelijk maken welke potentiële btw teruggaven 
er in hun data zit, zorgen wij samen, met het bedrijf 
dat we 10-15% besparen op Travel en Expense kosten. 
Doordat wij onze vergoeding bij uitbesteding alleen 
krijgen bij een succesvol verzoek om teruggaaf is de 
gedrevenheid om samen te werken aan verbeteringen 
en maximalisatie een mooi proces.”

Over de software van VAT4U

Gebruik van slimme software verhoogt de 
recovery rates aanzienlijk.



Wie buitenlandse btw over inkoopfacturen  
terugvraagt is slim bezig. Door ook btw terug 
te vragen over onkostendeclaraties verhoog je 
de btw-claim aanzienlijk. 

VERDIEN
OP JOUW

DECLARATIES

Je administratie 
op orde brengen 
voor buitenlandse 
btw teruggave over 
declaraties heeft 
talloze andere 
voordelen. 

Hier lees je meer.

Steeds meer financials vragen buitenlandse 
btw terug over onkostendeclaraties

Dit zijn de voordelen van declareren met 
software

Om buitenlandse btw over onkostendeclaraties terug 
te vragen is het van belang dat het onkostendeclaratie 
proces wordt gestandaardiseerd. Dit werkt als volgt:

Breng allereerst vooraf in kaart welke btw categorieën 
er zijn btw percentages verschillen per land en 
categorie. Wat in het ene land wel terug te vragen is, is 
in een ander land niet terug te vragen. 

Laat medewerkers daarna zelf de juiste categorie 
invullenNadat de categorieën in kaart zijn gebracht is 
het van belang om dit in het administratieproces te 
verwerken. Normaal gesproken wordt de ingediende 
declaratie door de administratie gekoppeld aan 
de juiste categorie of grootboeknummer. Je maakt 
dit makkelijker door voor de administratie door 
medewerkers zelf de bijbehorende categorie in te 
laten vullen. 

Aan dit proces zitten wel risico’s verbonden. Zo kan 
de werknemer vergeten informatie in te vullen. Ook 
heeft een werknemer vaak te weinig kennis van de 
categorieën die van belang zijn voor het terugvragen 
van btw. 

Deze risico’s voorkom je door onkostendeclaraties te 
verwerken in declaratiesoftware. Met deze software 
stel je categorieën vooraf in. De declaratie kan pas 
worden aangemaakt als de medewerker alle verplichte 
velden heeft ingevuld. Bijvoorbeeld het ‘vendor-veld’ 
die van belang is voor het terugvragen van buiten-
landse btw. Als extra hulpmiddel geeft de software 
automatisch voorstellen voor categorieën afgestemd 
op het land waarin de medewerker zich bevindt. 
Hierdoor is de juiste valuta bijvoorbeeld automatisch 
ingevuld.

• Verhoging van btw teruggave potentieel;
• Minder fouten in de administratie;
• Werkdruk bij finance verlaagt vanwege een digitale 

contole op declaraties;
• Declaraties raken niet meer kwijt;
• Verwerken van declaraties gebeurt direct na de 

uitgave, niet onder kantoortijd.
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Na het correct invullen van de juiste categorie zijn 
de buitenlandse declaraties klaar om in de eigen 
administratie te verwerken. Een deel van de werklast 
die hier ligt is al verplaatst door het verkleinen van 
de foutmarge bij het invullen van de categorieën. 
Daarnaast zorgt declaratiesoftware dat declaraties 
gestructureerder worden ingediend en gaat het 
invoeren van deze uitgaven in de boekhouding een 
stuk sneller.  

De declaratie workflow ziet er als volgt uit:
1. De medewerker maakt een foto van de bon en 

bundelt deze in een digitaal formulier;
2. De leidinggevende accordeert het declaratiefor-

mulier online;
3. Na controle worden de declaraties met een klik 

ingeboekt in het boekhoudpakket van de organ-
isatie.

Aangezien alle data digitaal in de software wordt 
ingeladen, kan deze met één klik worden geëxporteerd 
naar het boekhoudpakket. Dit scheelt niet alleen een 
hoop papierwerk, ook het overtikken van bonnen en 
formulieren is hierdoor overbodig. Bovendien kunnen 

alle bonnen  worden weggegooid, doordat deze 
manier van online documenteren compliant is met de 
bewaringstermijn van de Nederlandse fiscus. 

Aangezien declaratiesoftware alle uitgaven 
automatisch controleert en sorteert is de data altijd 
klaar voor buitenlandse btw terugggave. 

Waar voorheen een bewerkelijk proces in gang gezet 
moest worden, is het nu mogelijk om ook dit te autom-
atiseren. De data export uit de declaratiesoftware kan 
direct ingeladen worden in speciale btw-teruggave 
software. Door middel van deze software kan buiten-
landse btw met één actie worden teruggevraagd.

Automatische controle op 
onkostendeclaraties

Minder fouten in de administra-
tie

Declaraties worden met één klik 
ingeboekt in de boekhouding

Verhoging van btw-recovery

1. Exporteer alle declaraties vanuit de declaratieo-
plossing in de btw-teruggave software; voeg 
eventueel nog andere buitenlandse facturen toe.

2. De btw-teruggave software kijkt of de declaraties 
voldoen aan meer dan 2200 btw-specifieke 
voorwaarden. Hierna wordt de aanvraag automa-
tisch ingediend bij de belastingdienst. 

3. De btw-teruggave software maximaliseert de 
terugvraag potentie, je hoeft enkel nog te wachten 
op jouw buitenlandse btw teruggave.

Om de teruggaaf te maximaliseren is het wel van belang 
dat je de bonnen bewaart. Sommige landen, waaronder 
Tsjechië, stellen namelijk originele bonnen bij een 
btw-claim verplicht. 

Kortom, door te werken met gespecialiseerde software 
die declaraties organiseert en inlaadt in btw-teruggave 
software verhoog je de terugvraag potentie aanzienlijk. 
Zonder vliegtickets is het mogelijk om 10-15% van de 
totale reis- en verblijfskosten terug te vragen.

Beter zicht op toegerekende 
kosten

Je exporteert declaraties met één klik in de 
boekhouding én de reclaimsoftware

Hoe werkt deze automatisering?

Voor wie nog niet alle buitenlandse btw terugvraagt 
is het raadzaam om te kijken naar oplossingen 
die hierbij ondersteunen en integreren. Als je de 
teruggave wilt maximaliseren is het van belang om 
te kijken naar oplossingen die met elkaar integreren.

Twee vooraanstaande Nederlandse partijen SRXP 
en VAT4U.  

SRXP & VAT4U

Voordelen van digitaal declaren
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De beste declaratieoplossing in zijn klasse

SRXP is de Nederlandse marktleider in het digitaliseren van het 
declaratieproces. Met onze mobiele app en online portal vervang je het 
oude declaratieproces door een efficiënte en inzichtelijke manier van 
onkostenverwerking. Declaranten zijn minder tijd kwijt aan declareren 
en verliezen geen bonnen meer. Finance hoeft declaraties niet meer in de 
boekhouding over te typen en kan zich richten op controle en analyse. 
Dankzij meer zicht op declaraties en de mogelijkheid om automatisch 
btw terug te vragen over declaraties, verdienen klanten de investering in 
SRXP binnen enkele maanden terug.

SRXP werkt voor meer dan 65.000 gebruikers, variërend van het MKB tot 
multinationals zoals Mammoet, Skyteam en Rituals. SRXP wordt in meer 
dan 90 landen gebruikt en werkt samen met partners zoals Deloitte, 
VAT4U en International Card Services.

Ga naar www.srxp.com


