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Omnyacc is met ruim 175 medewerkers 
een gerenommeerd accountants- en 
belastingadvieskantoor in Noord-
Holland en Friesland.

Wij hebben vestigingen in Amsterdam, 
Den Helder, Enkhuizen, Heerhugowaard,
Hoorn, Leeuwarden en Wervershoof.

Onze filosofie is dat clienten en 
werknemers zich thuis moeten voelen 
bij Omnyacc.

Voor cliënten komt dit tot uitdrukking 
door een no-nonsense mentaliteit 
waarbij de belangen van bedrijven 
optimaal behartigd worden.

Werknemers kunnen rekenen op een
informele werksfeer waarbij een 
ieder de kans krijgt zich volledig te 
ontplooien.

Tip 20: Komt u in aanmerking voor de artikel 
23-vergunning? 

Indien u goederen voor uw onderneming inkoopt van leveranciers in het 
buitenland heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af  
van het land waar de goederen worden ingekocht. Voert u goederen in van 
buiten de Europese Unie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de 
artikel-23 vergunning, waarmee u de afdracht van btw kunt verleggen!

In beginsel geldt dat als u goederen invoert uit landen buiten de Europese 
Unie, u btw moet afdragen bij de douane op de aangifte ten invoer. Echter, 
als u geregeld goederen invoert, kunt u voor de btw gebruikmaken van de 
zogenoemde verleggingsregeling bij invoer. Hiermee betaalt u de btw niet 
bij de douane op het moment van de invoer, maar verlegt u de betaling 
naar de periodieke btw-aangifte. Als u daar recht op heeft, kunt u de btw op 
diezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Voor sommige goederen is de verlegging verplicht, in andere gevallen moet 
u in het bezit zijn van een invoervergunning; de zogenaamde artikel 
23-vergunning. Voor het verkrijgen van deze vergunning moet u voldoen 
aan drie voorwaarden:
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd (of  u maakt gebruik van een 
fiscaal vertegenwoordiger of vaste inrichting in Nederland).
•  U voert geregeld goederen in of laat de goederen invoeren.
• De inrichting van uw bedrijfsadministratie maakt het mogelijk om te zien 
hoeveel btw u verschuldigd bent bij invoer van goederen.

Als u een artikel 23-vergunning krijgt om de verleggingsregeling bij invoer 
toe te passen, dan ontvangt u een codenummer (uw btw-identificatienum-
mer) van de Belastingdienst. U dient dit nummer op alle invoerpapieren te 
vermelden. Wij adviseren u contact met ons op te nemen om een eventuele 
aanvraag van deze artikel 23-vergunning in gang te zetten.

Let op! 
Ook als u in het bezit bent van een artikel 23-vergunning moet u nog wel 
aangifte ten invoer doen. Hierop vermeldt u het bovengenoemde 
codenummer. U moet ook kunnen aantonen voor wie de goederen zijn 
bestemd, bijvoorbeeld door middel van een kopiefactuur, of  een kopie van 
de vracht- en ladingspapieren.

Bij de samenstelling van de Berichtgeving is naar uiterste BetrouwBaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar 
omnYacc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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