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Betreft: Vergunning artikel 23 aanvragen 

Centrale 

administratieve 

processen 

Datum 

1 september 2020 

Uw kenmerk 

<OBNR> 

Kenmerk 

CAP/UCF/18/XXX 

Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD  HEERLEN 

<NAWREGEL_01> 
<NAWREGEL_02> 
<NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_05> 

Geachte heer/mevrouw, 

Volgens onze gegevens neemt u regelmatig goederen af uit het Verenigd 

Koninkrijk (VK). Het VK heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten, maar dit jaar 

geldt een overgangsperiode waarin er nog niets verandert. Op 31 december 2020 

eindigt deze overgangsperiode. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2021 btw-

aangifte moet doen voor goederen die u invoert uit het VK. Bereid u daar op voor. 

In deze brief leest u hoe u een 'vergunning artikel 23' aanvraagt. U hoeft dan geen 

btw te betalen bij de Douane, maar geeft die aan in uw normale btw-aangifte.  

Wat is het voordeel van een vergunning artikel 23? 

Vanaf 1 januari 2021 moet u btw gaan betalen voor goederen die u invoert uit het 

VK. Doet u niets, dan moet u iedere keer dat u goederen invoert, aangifte doen en 

btw betalen bij de Douane.  

Dat is anders met een vergunning artikel 23: dan betaalt u geen btw bij de 

Douane. In plaats daarvan geeft u de te betalen btw over uw invoer in 1 keer aan 

in uw eerstvolgende btw-aangifte.  

Vraag nu uw vergunning aan

Vraag uw vergunning aan met het aanvraagformulier in de bijlage. Stuur het

ingevulde formulier vóór 15 oktober 2020 in de retourenveloppe naar ons op. Dan

weet u zeker dat u op tijd een reactie van ons ontvangt.

Wanneer kunt u de vergunning gebruiken? 

U kunt de vergunning voor de invoer van goederen uit het VK gebruiken na het 

einde van de overgangsperiode, dus vanaf 1 januari 2021.  
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Noord-Ierland 

Voor Noord-Ierland is een aparte regeling afgesproken. Voor goederenhandel 

tussen EU-landen en Noord-Ierland blijven de huidige regels gelden. Goederen 

mogen vrij worden verhandeld. Als koper geeft u de btw over de verwerving aan in 

uw aangifte. Dat betekent dat u voor verwerving van goederen uit Noord-Ierland 

géén vergunning artikel 23 nodig hebt.  

 

Geen verwervingen meer in btw-aangifte 

U geeft de ingevoerde goederen uit het VK nu nog als verwerving aan in uw btw-

aangifte bij rubriek 4b. Als het VK géén EU-land meer is, kan dat niet meer. U 

vermeldt de invoer in uw btw-aangifte dan bij rubriek 4a, als u een vergunning 

artikel 23 hebt.  

 
Meer informatie 

Op www.belastingdienst.nl/brexit vindt u meer informatie over de gevolgen van 
Brexit voor uw belastingzaken. 
 
Als u handelt met het VK krijgt u na Brexit ook te maken met douaneformaliteiten. 

Zowel in Nederland als in het VK. Check welke voor u van toepassing zijn op 
www.douane.nl/brexit. 
 

Kijk voor meer informatie over Brexit op: www.brexitloket.nl/impactscan en 

getreadyforbrexit.eu. 

 

 

Hoogachtend, 

 

de inspecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. J.M. Melsen 
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