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 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u als buitenlandse ondernemer een 
Nederlands btw-identificatienummer aan. U hebt dit nummer 
nodig om btw-aangifte in Nederland te doen.

Bijlagen meesturen
U moet bij deze aanvraag de volgende bijlage meesturen:
Als u een eenmanszaak hebt:
–  een kopie van uw identiteitsbewijs
Als uw onderneming een andere rechtsvorm heeft:
–  een kopie van de oprichtingsakte

  Let op!
  Is uw bijlage niet in het Nederlands, Duits of Engels? 

Dan moet u zelf voor een vertaling zorgen.

Invullen en opsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier terug naar: 
Belastingdienst Buitenland
Afdeling klantenregistratie
Postbus 2865 
6401 DJ Heerlen 
Nederland

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen enkele dagen 
het btw-identificatienummer per post toegestuurd.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de 
BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 5 385 385, bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Aanvraag
Btw-identificatienummer voor 
buitenlandse ondernemers

1 Aanvraag registratienummer

Kruis aan wat op u van toepassing is.

Verkoopt u in Nederland goederen aan particulieren?  
Voorbeeld: U bent een buitenlandse ondernemer en verkoopt op een muziekbeurs in Amsterdam cd’s aan particulieren.

 Ja    Nee

Verkoopt u vanuit Nederland goederen aan particulieren uit andere EU-landen?  
Voorbeeld: U bent een buitenlandse ondernemer en verstuurt vanuit een gehuurde loods in Rotterdam kleding 
naar een particulier uit Valencia.

 Ja    Nee

Verkoopt u in Nederland goederen aan andere buitenlandse ondernemers ?  
Voorbeeld: U hebt als buitenlandse ondernemer een gehuurde loods in Rotterdam en verkoopt daar kaas aan 
een ondernemer uit Hamburg.

 Ja    Nee

Verkoopt u vanuit Nederland goederen aan ondernemers uit andere EU-landen 
(intracommunautaire leveringen)? Voorbeeld: U hebt als buitenlandse ondernemer een loods gehuurd 
in Rotterdam en verstuurt vanuit daar een partij bloembollen naar een ondernemer uit Glasgow.

 Ja    Nee

Brengt u eigen goederen van Nederland naar een ander EU-land?  Ja    Nee

Verkoopt u vanuit Nederland aan klanten buiten de EU?  Ja    Nee

Hebt u intracommunautaire verwervingen (ICV) in Nederland?  Ja    Nee

Hebt u facturen ontvangen met naar u verlegde Nederlandse btw?  Ja    Nee

Hebt u overige leveringen in Nederland die met btw belast zijn?
Kies ook ‘Ja’ als dit leveringen tegen een btw-tarief van 0% zijn.

 Ja    Nee

Levert u diensten in Nederland die u met btw in rekening brengt?  Ja    Nee
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2  Gegevens van uw onderneming

2a Juridische naam      

2b Handelsnaam      

2c Startdatum van uw onderneming   –  –  dd-mm-jjjj

2d Rechtsvorm van de onderneming  Eenmanszaak 
          Anders, namelijk 

2e Vestigingsadres 
Straat en huisnummer    

Postcode en plaats      

Land        

2f Telefoonnummer     

2g E-mailadres      

Internetsite       

2h  Hebt u een eenmanszaak en wijkt  Ja 
uw woonadres af van uw    Nee. Ga verder met vraag 3. 
vestigingsadres?  

2i Woonadres 
Straat en huisnummer    

Postcode en plaats      

Land         

3 Gegevens gemachtigde

3a Hebt u een gemachtigde die u    Ja. Stuur een kopie van de machtiging mee. 
vertegenwoordigt bij de     Nee. Ga verder met vraag 4. 
Nederlandse Belastingdienst?

3b Naam gemachtigde     

3c Straatnaam en huisnummer   

Postcode en plaats      

Land        

Telefoonnummer     
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4 Correspondentie

4a Adres waarop u correspondentie   Vestigingsadres Vraag 2e 
wilt ontvangen       Woonadres Vraag 2i 
          Adres van de gemachtigde Vraag 3c 
          Een ander adres, namelijk

Naam        

Straat en huisnummer    

Postcode en plaats      

Land        

4b In welke taal wilt u de      Nederlands 
correspondentie ontvangen?   Duits 
Let op! Niet alle correspondentie    Engels 
wordt vertaald. 

5  Registratie in Nederland

5a Is uw onderneming ooit eerder bij   Ja 
de Nederlandse Belastingdienst    Nee. Ga verder met vraag 5c. 
geregistreerd?

5b Btw-identificatienummer of  
registratienummer       N L          B  

5c  Is de onderneming geregistreerd   Ja  
bij de Kamer van Koophandel   Nee. Ga verder met vraag 6.

5d  Registratienummer Kamer van  
Koophandel       

6  Registratie in eigen land

6a  Btw-identificatienummer     
Let op! Vul deze vraag alleen in als u   
in een ander EU-land bent gevestigd.  

7 Bedrijfsactiviteiten

7a Branche waarin uw onderneming 
in uw eigen land actief is    

7b Activiteiten van uw onderneming   
in Nederland 
         

7c Als u in Nederland diensten levert,  Alleen aan ondernemers 
aan wie worden deze diensten   Alleen aan particulieren 
verleend?        Aan ondernemers én aan particulieren

7d Startdatum van uw activiteiten  
in Nederland       –  – 
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8 Bankgegevens

8a Rekeningnummer / IBAN waarop u de teruggaaf wilt ontvangen 
Let op! Vul hier geen spaarrekening in.

Hebt u een IBAN?

 Ja. IBAN

   

 Nee, bankrekeningnummer 

Naam rekeninghouder    

Straat en huisnummer    

Postcode en plaats      

Land        

8b Naam bank       

8c Vestigingsplaats     

 Land        

8d BIC van de bank       

9 Ondertekening

Naam        

Telefoonnummer     

Datum         –  – 

Handtekening              
Schrijf binnen het vak. 
                  
         

Aantal bijlagen      
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