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Gevolgen van de Brexit

voor de inrichting van Wholesale
4 januari 2021
Sinds 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf kan dit gevolgen
hebben voor de manier waarop gegevens verwerkt worden binnen Wholesale.
Dit document beschrijft de acties die noodzakelijk zijn indien jouw bedrijf goederen/diensten in- of
uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk.
Heb je een specifieke situatie en/of maatwerk dat direct gevolgen ondervindt van de Brexit, neem dan
contact op met jouw Service- of Accountmanager.
Houd daarnaast rekening met eventuele (procedurele) gevolgen voor jouw bedrijf zoals bijvoorbeeld: het
vastleggen van de juiste stamdata zoals ‘Land van herkomst’, invoerrechten, en lay-outs van officiële
papieren zoals factuur- en vervoersdocumenten.

1 Onderhoud landen per 01-01-2021
Zorg ervoor dat het vinkje ‘Europese Unie’ bij Groot Brittannië wordt uitgezet in het programma:
Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen | Landen
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2

BTW-scenarios per 01-01-2021

Bij gebruik van het standaard BTW-scenario 00000003 bij Britse crediteuren moet dit gewijzigd worden
in BTW-scenario 00000004.
Voor Britse debiteuren zal het BTW-scenario gewijzigd moeten worden van 00000007 naar 00000008.
Maak je gebruik van zelfgemaakte BTW-scenario’s, controleer deze dan ook en pas deze aan volgens
de normen gesteld aan een buiten EU levering/ontvangst.
Hiervoor kun je gebruikmaken van het programma
Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens | Groepsgewijs wijzigen organisatiegegevens
Geef als voorwaarde op dat het BTW-scenario ‘Inkoop/verkoop EU btw verlegd’
En pas het BTW-scenario aan:

Wholesale gebruikers

4 januari 2021

Page 2 of 4

Gevolgen van de Brexit
voor de inrichting van Wholesale

3 Openstaande orders
Bovenstaande aanpassingen hebben uitsluitend invloed op orders die na deze wijzigingen worden
ingevoerd. Openstaande orders dien je handmatig aan te passen naar het andere scenario.
Houd er rekening mee dat van deels gefactureerde orders, het BTW scenario niet meer gewijzigd kan
worden.

4 BTW aangifte
De aangifte is gebaseerd op het BTW scenario dat aan elke factuur is gekoppeld. Daarom maakt het
niet uit als je in 2021 nog de aangifte over 2020 doet. Dan worden automatisch de BTW vakken die
in 2020 van toepassing worden gebruikt.
Mocht je facturen hebben die toch met een verkeerd BTW scenario zijn aangemaakt, dan kunnen
deze omgezet worden met behulp van
Applicatie | Taken | BTW aangifte | herindelen BTW-vakken
Hier kun je de BTW-scenario’s van bestaande facturen wijzigen in het nieuwe scenario. Daarna kun je de
BTW aangifte aanmaken

Let op dat je dit doet, voordat de facturen in een BTW aangifte worden opgenomen.
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5 Crediteringen
Mocht je nog een creditering moeten toepassen na de Brexit over een factuur van vóór Brexit, maak
dan gebruik van het oorspronkelijke BTW-scenario welke was toegepast op de oorspronkelijke factuur.
Hierbij moet je zelf de juiste keuze voor het BTW-scenario maken in de inkoopfactuur, verkooporder,
dienstenfactuur of verkoopfactuur.

6 ICP aangifte
De ICP aangifte wordt in Wholesale gebaseerd op een BTW vak (3B). Vanaf 01-01-2021 zal door
bovenstaande aanpassingen de BTW voor Groot Brittannië niet meer op 3B worden geboekt, waardoor
de ICP aangifte automatisch goed zal gaan.
Als je in 2021 de ICP aangifte over 2020 doet, zullen de facturen voor Groot Brittannië nog wel worden
meegenomen, omdat die facturen in boekjaar 2020 nog wel op 3B zijn geboekt.

7 Intrastat aangifte
De Intrastat aangifte wordt in Wholesale gebaseerd op de landinstelling ‘Europese Unie’. Zodra deze
per 01-01-2021 bij Groot Brittannië wordt uitgezet, zullen alle facturen van en naar Groot Brittannië
niet meer in de aangifte worden opgenomen. Doe je in 2021 nog aangifte over 2020, dan dien je
tijdelijk deze instelling weer aan te zetten. Alleen dan worden deze facturen nog in de Intrastat aangifte
meegenomen.
Zodra je de aangifte hebt gedaan moet je de instelling weer uitzetten. Het is dan ook raadzaam
aangiftes over 2020 buiten werktijd te doen, zodat de overige gebruikers geen last ondervinden van
deze tijdelijke wijziging.
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