
 

Statement of transportation of goods 

 

The undersigned, 

[name of the recipient of the goods]  

 

states, as far as necessary in name of client: 

 

1. that the goods which are mentioned on the documents presented by supplier: 

name of supplier   : [to fill in] 

address / place    : [to fill in] 

 

issued invoice: 

invoice number    : [to fill in] 

date of invoice    : [to fill in] 

 

and which are supplied to: 

name of the customer   : [to fill in] 

VAT-number of the customer  : [to fill in] 

 

are / will be transported to: 

place of destination   : [to fill in] 

in the EU Member State of destination : [to fill in] 

with a truck Type   : [to fill in] 

with registration plate/ number  : [to fill in] 

 

2. that the client is willing, on request of the Dutch Tax Authorities, to provide further information about the 

destination of the goods.  

 

Place     : [to fill in] 

Date     : [to fill in] 

 

Signature recipient of the goods  : [to fill in] 

 

 

 

  



 

Toelichting 

 

Voor de intracommunautaire levering van goederen vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat geldt 

voor de heffing van btw in beginsel het nultarief. De bewijslast voor toepassing van het nultarief ligt bij 

de verkoper. In Mededeling 38 (besluit van 20 juni 1995, VB95/2120, laatst gewijzigd bij besluit van 1 

oktober 2002, DGB2002/4947M) heeft de staatssecretaris aangegeven hoe de verkoper aan deze 

bewijslast kan voldoen. 

 

Uitgangspunt is dat de verkoper bij iedere grensoverschrijdende levering de nodige zorgvuldigheid in 

acht moet nemen. Dit doet hij/zij door (1) na te gaan of de afnemer in de andere lidstaat voor de btw is 

geïdentificeerd (het btw-identificatienummer moet op de factuur worden vermeld) en (2) alle papieren die 

aantonen dat het gaat om een levering naar het grondgebied van een andere lidstaat te bewaren 

zodanig dat hij/zij deze op verzoek van de Belastingdienst kan overleggen. Bij deze stukken kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan een schriftelijke bestelling vanuit de andere EU-lidstaat, een  

orderbevestiging, een ontvangstbevestiging, de factuur of een betalingsbewijs vanuit de andere EU-

lidstaat, een verzekeringspolis, een exportvergunning, douanedocumenten, etc. 

 

Voor goederen die door de buitenlandse afnemer worden opgehaald bij de verkoper (de zogenoemde 

afhaaltransacties) zijn vrachtdocumenten vaak niet beschikbaar. In deze gevallen is in Mededeling 38 

goedgekeurd dat bij betrouwbare en vaste afnemers van de verkoper een volledig ingevulde en 

ondertekende afhaalverklaring als aanvullend bewijs kan dienen dat de verkoper zorgvuldig heeft 

gehandeld bij het aanton van de betreffende grensoverschrijdende goederenlevering. Volgens de 

goedkeuring dient de afhaalverklaring te worden opgemaakt naar bijgevoegde model. De verkoper dient 

de volledig ingevulde afhaalverklaring in de administratie te bewaren naast de andere papieren die het 

grensoverschrijdende vervoer van de goederen aantonen. De afhaalverklaring alleen is in beginsel 

onvoldoende om het nultarief rechtsgeldig te mogen toepassen. 

  


