
Vanaf 1 maart 2021 gaat de Belastingdienst de reeds bestaande regelgeving op BPM teruggaaf bij export 
aanscherpen. Indien u auto’s exporteert naar de EU en daarbij BPM teruggaaf verzoekt zal de Belastingdienst 
gaan controleren of het voertuig daadwerkelijk het registratiebewijs volgt. Dus indien u op basis van een EU 
Toelating, bijvoorbeeld uit Duitsland, BPM teruggaaf verzoekt, zult u moeten kunnen aantonen dat het voertuig 
ook daadwerkelijk is overgebracht naar Duitsland. Dit geldt uiteraard voor alle EU-landen. Kortom: registratie 
en voertuig moeten elkaar volgen. Hierbij sluiten wij niet uit dat handhaving reeds per 1 januari zal geschieden. 

Verder zal het u niet ontgaan zijn dat er reeds geruime tijd striktere handhaving is van de wet- en regelgeving 
op BTW vlak. Aangezien u terug te ontvangen BTW en terug te ontvangen BPM niet los van elkaar kunt zien, 
is het inrichten van een proces wat volledig aan de wet- en regelgeving voldoet pure noodzaak. Mede omdat 
kopersinformatie en het roerende goed als één worden gezien door de fiscus. 

VDC is u graag van dienst om uw proces daar waar nodig in te richten conform geldende wet- en 
regelgeving. In 2015 heeft VDC het Automotive Facility Center in Weeze, Duitsland geopend. Deze full service 
compound verwerkt nu al maandelijks duizenden voertuigen voor Nederlandse veilinghuizen, handelaren en 
leasemaatschappijen. Exporteren via het Automotive Facility Center betekent dat u voldoet aan de regelgeving 
van de Belastingdienst. Voor ieder voertuig heeft u dan een Compleet Elektronisch Voertuigdossier en dus kunt 
u zich zorgeloos richten op uw business. Bovendien zijn alle door VDC toegelaten voertuigen op verzoek ook 
toekomstig te volgen via Eucaris, het Europese registratie en volgsysteem van voertuigen. Het team van VDC 
staat klaar om u te helpen uw exportproces zo eenvoudig mogelijk te maken zodat u zich gewoon kunt blijven 
richten op de business. Het team van VDC neemt alle andere zaken uit uw handen. 

Aanvullend zijn er mogelijkheden voor bedrijven om een eigen kantoor + stallingsruimte op AFC in te richten 
en van daaruit operationeel uw business te doen. Dit noemen wij “CarExportHosting”. Hierbij kunt u bovendien 
gebruik maken van de BTW koperscheck van VDC, waardoor u inzicht krijgt in de fiscale posities betreffende 
BTW van uw buitenlandse koper. 

Meer weten of een offerte voor de exportdienstverlening ontvangen?
Vul het contactformulier hieronder in en u wordt spoedig gebeld door een van onze export experts.

BENT U AL KLAAR VOOR 
HET NIEUWE NORMAAL 
IN EXPORTLAND? 


