
New legislation 2020 in Germany

– quick fixes 



Quick Fix 1 – Intra-Community supplies
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Transport of the goods from Germany 

into another EU-Memberstate

The acquisition causes an intra-

Community acquisition in another EU-

Memberstate (possibly threshold)

Recipient 

- is an entrepreneur (from a VAT 

perspective)

- and acquires the goods for business

purposes

(other recipients possible)
Proof/documents §§ 17a, 17b UStDV n.F.

Proof/bookkeeping § 17d UStDV n. F.

Duplicate of a proper sales invoice (with 

reference to VAT exemption and VAT-

IdNo.)

1

3

2

form

Implementation Quick Fixes 
Requirements for VAT exemption of intra-Community supply 

Recipient uses a valid VAT-IdNo issued  

by another EU-Memberstate 

- active statement of recipient before 

supply and check VAT-IdNo (BZSt)
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Declaration within the EC-Sales list 

(§ 4 Nr. 1b UStG n.F.)



Quick Fix 2: Documents required for VAT exemption of intra-

Community supply



Implementation Quick Fixes
Proof of cross border transport via certain documents, §17a, § 17b UStDV n.F.
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Proof/documents

Duplicate of proper sales invoice +

transport 
supplier

transport 
recipient

freight 
forwarder 
(supplier)

freight 
forwarder 
(recipient)

Entry certificate (Gelangensbestätigung) x x x x

Bill of lading etc. x x

Certificate of freight forwarder x x

Guarantee of freight forwarder (incl. 

intent to transport)  + proof of payment
x

Tracking-and-tracing-Journal + 

order
x x

Proof via mail service provider + proof of 

payment
x x

Community transit x x x x

Proof goods subject to consumption tax x x x x

Special case: cars etc. (official approval 

of road service)
x

2 documents 

signed by third parties 
x x

2 documents 

signed by third party + entry certificate
x x
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Quick Fix 3 – chain transaction (supply of goods)



From 01.01.2020 on the new § 3 Abs. 6a UStG describes how to determine the moved supply

a) The transport is performed/ordered by the first entrepreneur: Supply 1 is moved supply

b) The transport is performed/ordered by the last entrepreneur: Supply 2 is moved supply

c) The transport is performed/ordered by the middle entrepreneur: 

- In general: Supply 1 is moved supply.

- But supply 2 is moved supply in case the middle uses the VAT-IdNo. issued by the country of 

departure. 

- But supply 2 is moved supply in case of import if middle performs the customs declaration in his 

name.
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Implementation Quick Fixes
Chain transaction, § 3 Abs. 6a UStG n.F. – determination of moved supply

way of transport     

supply 2

invoice

supply 1

invoice

entrepreneur (D) customer (K) customer (EK)



Quick Fix 4 – consignment stock 



Implementation Quick Fixes
Consignment stock: Until now two ways of VAT treatment possible (basics) 
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Version 2

� Frame contract including prize and conditions of 

payment and call of plan � binding contract at 

the moment of storage

� Supplier: IC-supply in NL at the moment of 

storage (begin of transport) 

� Customer: IC-acquisition in DE at the same 

moment

� Practical problem!

� Decision: BFH, 20. October 2016, V R 31/15

Version 1

� Binding contract � after storage at moment of 

removal

� Supplier at the moment of storage (begin of 

transport): Fictitious IC-supply in NL, fictitious 

IC-acquisition in DE

� Supplier at the moment of removal: domestic 

supply in DE (taxable)

� Registration of supplier in Germany!

� Decision: BFH, 16. November 2016, V R 1/16

supplier

transport of goods
removal (moment of transfer of 

ownership)

supplier customer

fictitious IC-supply in NL

fictitious IC-acquisition in DE

domestic supply in DE

IC-supply IC-acquisition

Var. 1

Var. 2



Implementation Quick Fixes
Consignment stock: § 6b UStG n.F.

transport of goods
removal (moment of transfer  

of ownership)

supplier customer
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IC-supply in NL (supplier) and IC-acquisition in DE (customer) at the moment of removal, if the following 

requirements are met:

� Supplier transports goods from NL to DE for the purpose of selling

� Supplier is not located in DE 

� Customer uses valid VAT-IdNo. until begin of transport (active statement)

� At the moment of storage: special register of supplier and EC-sales list of supplier

� Removal of the goods within 12 months

� Attention: If removal  > 12 months: Fictitious IC-supply, fictitious IC-acquisition of supplier at day after 12 months 

and domestic supply of supplier at moment of removal

� Unclear: damage, loss, theft (until today no “tolerance-level”)

-> Preventive registration of supplier in DE to avoid taxable IC-supply? Additional taxable supplies required in DE! 

-> Or: Not using the simplification rule? Fictitious supply/acquisition and invoicing with German VAT?



Implementation Quick Fixes
Consignment stock: § 6b UStG n.F.

transport of goods
removal (moment of transfer  

of ownership)

supplier customer
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IC-supply in DE (supplier) and IC-acquisition in NL (customer) at the moment of removal, if the 

following requirements are met:

� Supplier transports goods from DE to NL for the purpose of selling

� Supplier is not located in NL 

� Customer uses valid VAT-IdNo. until begin of transport (active statement)

� At the moment of storage: special register of supplier an EC-sales list of supplier

� Removal of the goods within 12 months

� Attention: If removal  > 12 months: Fictitious IC-supply, fictitious IC-acquisition of supplier at day after 12 

months and domestic supply of supplier at moment of removal

� How about the Netherland regarding damage, loss, theft? “Tolerance-level”?

-> Preventive registration of supplier in NL to avoid taxable IC-supply?

-> Or: Not using the simplification rule?



Quick fixes: wijzigingen per 1 
januari 2020

08-01-2020
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Quick fix 1: toepassing nultarief 

• Nu: btw-identificatienummer wel formele eis voor toepassing, maar geen 

materiële eis � nultarief mag niet worden geweigerd als enkel btw-

identificatienummer ontbreekt

• Vanaf 1 januari 2020: materiële eisen:

• Geldig btw-identificatienummer

• Juiste opgaaf ICP

• Anders geen nultarief

• In NL: herstelmogelijkheid door bijvoorbeeld binnen door BD gestelde 

termijn alsnog geldig btw-identificatienummer te overleggen

• Controle op juiste nummer in VIES is dus nog belangrijker geworden

08-01-2020
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Quick fix 2: bewijs intracommunautair vervoer

• Nu in NL: 

• toepassing nultarief moet blijken uit boeken en bescheiden

• Leverancier moet aantonen dat goederen zijn vervoerd

• Moeilijkheid met afhaaltransacties

• Vanaf 1 januari 2020:

• Twee (soorten) bewijsstukken

• Vervoersdocumenten (CMR, cognossement, factuur vervoer)

• Verzekeringsbewijs vervoer, bankdocumenten betaling vervoer; officieel document 

openbare instantie; ontvangstbewijs entrepothouder in bestemmingsland

• Weerlegbaar bewijsvermoeden als volgende stukken beschikbaar zijn

• Tenminste twee vervoersdocumenten, afgegeven door twee van elkaar 

onafhankelijke partijen

• Leverancier heeft één niet-tegenstrijdig vervoersdocument samen met één niet 

tegenstrijdig document uit de “tweede categorie”

• Als afnemer vervoer regelt: schriftelijke verklaring van de afnemer dat de 

goederen aangekomen zijn in bestemmingsland� moet binnen 10 dagen bij 

leverancier zijn

• NL standpunt: als leverancier op andere wijze aannemelijk maakt dat goederen zijn 

vervoerd, dan toch nultarief mogelijk
08-01-2020
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Quick fix 3: Ketentransacties (1)

• Bij ketentransacties is maar één levering de intracommunautaire levering. BTW richtlijn 

regelt niet in welke schakel deze levering plaatsvindt � invulling door rechtspraak HvJ EU

• In art 5c Wet OB 1968 wordt dit nu geregeld: intracommunautaire levering is (in beginsel 

dwingend) de levering aan de tussenhandelaar. De overige leveringen in de keten zijn 

binnenlandse leveringen

• uitzondering: tussenhandelaar deelt zijn btw-identificatienummer mee aan de 

leverancier, dan is de intracommunautaire levering de levering door de 

tussenhandelaar. Levering aan de tussenhandelaar is belast in land van vertrek

• Tussenhandelaar is degene die de goederen verzendt of voor zijn rekening laat 

verzenden door een derde � kan nooit de eerste in de keten zijn. Als deze leverancier 

vervoer verzorgt verricht hij de communautaire levering 

08-01-2020
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Quick fix 3: Ketentransacties (2)

• Bij hoofdregel: intracommunautaire levering aan de tussenhandelaar stappen: 

• Tussenhandelaar verstrekt btw-identificatienummer van de andere lidstaat 

dan de lidstaat van vertrek aan zijn leverancier

• Leverancier verricht intracommunautaire levering in lidstaat van vertrek

• Tussenhandelaar verricht intracommunautaire verwerving in lidstaat van 

aankomst

• Andere leveringen zijn binnenlandse leveringen, hetzij in lidstaat van vertrek 

(dus voor de intracommunautaire levering), hetzij in de lidstaat van aankomst

• Bij uitzondering: intracommunautaire levering door de tussenhandelaar stappen: 

• Tussenhandelaar verstrekt btw-identificatienummer van de lidstaat van 

vertrek aan zijn leverancier

• Tussenhandelaar verricht intracommunautaire levering in lidstaat van vertrek;

• Volgende afnemer verricht intracommunautaire verwerving in lidstaat van 

aankomst

• Andere leveringen zijn binnenlandse leveringen, hetzij in lidstaat van vertrek 

(dus voor de intracommunautaire levering), hetzij in de lidstaat van aankomst

08-01-2020
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Quick fix 4: Voorraad op afroep (1)

• Nu:

• Overbrenging goederen vanuit andere EU staat naar NL leidt tot 

levering en daarmee registratie (en aangifteplicht/ICP listing) in 

Nederland

• Vervolglevering in Nederland is een binnenlandse levering, aan te 

geven in de aangifte 

• Speciale regeling in Nederland voor consignatiezendingen en 

“call-off voorraden” in Besluit van 30 december 1993 (Mededeling 15)

• Geen heffing bij de leverancier en pas heffing bij uiteindelijke 

levering aan afnemer 

• Bij consignatie maakt het niet uit waar de goederen zich in 

Nederland bevinden, bij “call-off voorraden” bevinden de 

goederen zich bij de afnemer

• Consignatiehouder mag btw op kosten (bijvoorbeeld voor 

magazijn) in aftrek brengen

08-01-2020
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Quick fix 4: Voorraad op afroep (2)

• Vanaf 1 januari 2020:

• Overbrenging goederen vanuit andere EU staat naar NL leidt tot levering en daarmee registratie 

(en aangifteplicht/ICP listing) in Nederland

• Vervolglevering in Nederland is een binnenlandse levering, aan te geven in de aangifte 

• Als aan voorwaarden wordt voldaan (art 3b lid 2 Wet OB 1968) dan geldt verplicht de regeling 

inzake voorraad op afroep

• Voorwaarden (nu in alle EU landen in principe gelijk, zie Duitsland):

• Goederen worden door of voor rekening leverancier vervoerd om later geleverd te worden aan 

de afnemer (ondernemer) op grond van een bestaande overeenkomst tussen beide

• Leverancier is niet gevestigd in NL

• Afnemer heeft geldig btw-identificatienummer en zijn identiteit is leverancier bekend op 

moment van verzending of bij aanvang vervoer

• Speciaal register waarin identiteit en btw-identificatienummer worden vermeldt (geldt zowel 

voor leverancier als voor afnemer) � let op! 

In Nederland pas beschikbaar vanaf 1 april 2020 (?)

08-01-2020
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Quick fix 4: Voorraad op afroep (3)

• Goederen moeten binnen twaalf maanden na overbrenging zijn 

overgedragen aan de afnemer

• Er kan ook worden overgedragen aan een andere afnemer, mits aan de 

vier voorwaarden van voorraad op afroep is voldaan en de vervanging is 

opgenomen in het register

• Bij retourzending naar leverancier en naar land waar vanuit de goederen 

afkomstig waren geen levering, mits opgenomen in het register

• Wanneer niet meer voldaan aan voorwaarden? 

• Levering aan een andere persoon dan de (vervangende) afnemer

• Verzending van de goederen naar een ander land dan dat waar 

vanuit de goederen afkomstig zijn

• Bij vernietiging, diefstal of verlies (niet zijnde kleine verliezen)

08-01-2020
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