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VAT filings
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� Reporting of supply of goods or services with place of supply of Germany

� Preliminary VAT return: Monthly/quarterly filing period (10th day)

� Possibility of permanent filing extension, special advanced payment 

� EC sales list: Monthly/quarterly filing period (25th day)

� Intrastat: Monthly filing period, if threshold is exceeded

� Annual VAT return (31. July) 



VAT filings
Preliminary VAT return 2019
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VAT filings
Annual VAT return 2019
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VAT filings
Annual VAT return 2019
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Outgoing supplies

Supplies of goods or services, place of supply in Germany, 
taxable (19% standard VAT rate)

Supplies of goods or services, place of supply in Germany, 

taxable (7% reduced VAT rate)
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Input VAT deduction

Input VAT shown on purchase invoices (supply of 

goods or services), standard VAT rate and reduced 

VAT rate
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Formal invoicing requirements (basics)

7



Other topics to be aware of while filing VAT returns in Germany

� Separate supply vs. single supply (complex supply or ancillary supply)

� Supply of a machine to customer in another country vs. building a machine in another country 
(“Werklieferung”) 

� Difference between preliminary VAT returns and annual VAT return(?) 

� Difference between ec sales list and (preliminary) VAT return (?)

� Cost transfer within a group of companies (supply of services) 

� Exchange of services (subject to VAT) 
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� Consideration for supply vs. compensation for damages

� VAT group  



PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT

MAREN KIERA-NÖLLEN

advocat – tax advisor - tax lawyer 

director

maren.kiera-noellen@ebnerstolz.de

Tel. +49 221 20643-372

Fax +49 221 20643 - 10

Specialisation

› VAT issues (inbound, outbound)

› Opposition proceedings, court proceeding

› Advise in declaration and defence

› Teacher (IHK Köln, Haufe, Hochschule 

Fresenius u.a.)

› Writer of several publications in taxes

› Member of VAT-Team of Ebner Stolz and  

Indirect Tax Group at Nexia International

Branch expertise 

› Manufacturing systems engineering

› Real estate

› Food (production and trade) 

› Media

› Financial service provider

› Insurances
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Despite careful preparation of the documents, we take no responsibility and therefore no liability for the accuracy, actuality 

and completeness of the contents and visuals included in this document. This document only provides an indicative 

evaluation. The templates are not created for the purpose to provide final information on any specific topic or case, nor can

they substitute to any extend professional advice on individual cases, in whole or in part. If you are interested in professional 

advice on your specific case, we would be glad to assist you.

Printing, partially or as a whole, requires written permission by Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer

Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Holzmarkt 1, 50676 Köln. This also applies for any other reproduction 

method of this material.

Legal status as of November 2019
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De laatste btw-aangifte 2019

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019

• Privégebruik auto

• Optieverklaring

• Herziening

• BUA-correctie

• Nieuw in 2020

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: privegebruik (1)

Btw-heffing privégebruik zakelijke auto:

• Woon-werk is ook privé voor de btw

• Bijtelling 2,7% (1,5%) van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) 

indien geen kilometeradministratie is bijgehouden

• Eigen bijdrage werknemer privégebruik:

• hoger dan forfait dan btw verschuldigd conform forfait

• lager dan forfait dan btw verschuldigd over eigen bijdrage

• Bijtelling tijdsevenredig

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: Privégebruik (2)

• Bestaat privégebruik alleen uit woon-werk verkeer:

• Bepaal het woon-werk verkeer voor het gehele jaar: 

bijvoorbeeld 214 dagen * 25 kilometer = 5.350 kilmeter

• Zet dit af tegen totaal aantal kilometers: stel 15.000

• Bepaal de op jaarbasis in aftrek gebrachte btw voor de auto en 

bereken aan de hand daarvan de correctie:

€ 1.500 * 5.350/15.000 = € 535

• Deze regeling kan ook als er sprake is van wisselende 

bestuurders, maar dan moet wel worden bijgehouden wie, 

wanneer en hoeveel kilometer. 

• Correctie bij vraag 1d van de aangifte

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: optieverklaring

Optieverklaring

Als er in 2018 een onroerende zaak is gekocht en er is geopteerd 

voor een met btw belaste levering, dan moet binnen vier weken na 

afloop van het boekjaar volgend op het jaar van aankoop een 

90%-verklaring uitgereikt worden aan de verkoper. 

Wordt deze verklaring niet uitgereikt, dan wordt met terugwerkende 

kracht gesteld dat de levering is vrijgesteld met btw. 

De verkoper moet dan de voor de verkoop in aftrek gebrachte btw 

terugbetalen. 

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: herziening (1)

Herziening btw-aftrek algemene kosten

Als aangekochte goederen/diensten gebruikt worden voor belaste 

en vrijgestelde prestaties dan is een deel van de btw maar 

aftrekbaar. Er zijn twee momenten van belang:

1. Moment van aankoop: aftrek op basis van de gegevens in het 

betreffende tijdvak 

2. Einde boekjaar: aftrek op basis van de gegevens gedurende het 

gehele boekjaar

Aftrek wordt gebaseerd op omzetverhouding of werkelijk gebruik. 

Correctie vermelden bij vraag 5b van de aangifte. 

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: herziening (2)

Herziening btw-aftrek investeringsgoederen

Als aangekochte investeringsgoederen gebruikt worden voor belaste en 

vrijgestelde prestaties, dan is een deel van de btw maar aftrekbaar. Er zijn 

verschillende momenten van belang:

1. Moment van aankoop: aftrek op basis van de gegevens in het betreffende 

tijdvak 

2. Einde 1e boekjaar: aftrek op basis van de gegevens gedurende het gehele 

boekjaar

3. Einde boekjaar na jaren van investeren; 1/5 of 1/10 deel van de 

voorbelasting wordt aan die betreffende jaren toegerekend

Aftrek wordt gebaseerd op omzetverhouding of werkelijk gebruik. 

Correctie vermelden bij vraag 5b van de aangifte. 

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: herziening (3)

Aftrek bij aanschaf 2019: 45% van € 10.000 = € 4.500

Aftrek laatste aangifte tijdvak: 50% van € 10.000 = € 5.000 - € 4.500 = € 500

Herziening jaar 1:

Aan het jaar toe te delen voorbelasting: 1/5 * € 10.000 = € 2.000

Aftrekbare voorbelasting op basis van 2020: 60% * € 2.000 = € 1.200

Reeds in aftrek gebracht in 2019: 1/5 van € 5.000 = € 1.000

Nog in aftrek te brengen: € 1.200 - € 1.000 = € 200

Herziening jaar 2 (ook jaar 3 en 4):

Aan de jaren toe te delen voorbelasting: 1/5 * € 10.000 = € 2.000

Aftrekbare voorbelasting op basis van 2021: 40% * € 2.000 = € 800

Reeds in aftrek gebracht in 2019: 1/5 van € 5.000 = € 1.000

Nog af te dragen: € 1.000 - € 800 = € 200

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: BUA-correctie (1)

• Gedurende het jaar mag de btw op kosten voor 

relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen worden 

afgetrokken 

• Aan het einde van het boekjaar moet gecontroleerd worden of de 

personeelsleden voor meer dan € 227 excl. btw zijn bevoordeeld

• Zo ja, dan dient de in aftrek gebrachte btw te worden terugbetaald

• De fiets van de zaak valt buiten de BUA-regeling

• Btw op spijs en drank ter plaatse is nooit aftrekbaar!

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: BUA-correctie (2)

Bedrijfskantine

• Gedurende het jaar is de btw over de vergoeding verschuldigd en de btw 

op de kosten aftrekbaar. 

• Aan het einde van het jaar moet de volgende berekening worden 

gemaakt: 

• Kostprijs spijzen/dranken (excl. btw) € ....

• Opslag 25% € ....+

• Theoretische omzet € ....

• Werkelijke omzet (incl. btw) € ....-

• Verschil € ....

• Aantal personeelsleden ….

• Bevoordeling per personeelslid € ….

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: BUA-correctie (3)

• Wanneer bevoordeling wegens verstrekking spijzen en drank 

samen met overige bevoordelingen meer is dan € 227 (excl. btw), 

dan mogen deze twee categorieën gesplitst worden 

• Wanneer de bevoordeling voor overige verstrekkingen beneden 

de drempel blijft, blijft aftrek in stand 

• De correctie voor de kantine bedraagt 9% van de bevoordeling

08-01-2020
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De laatste btw-aangifte 2019: nieuw in 2020

• Verlaagd tarief digitale boeken, kranten en tijdschriften. Ook 

van toepassing op het toegang verlenen tot online media 

mits deze niet minimaal hoofdzakelijk bestaan uit video’s, 

muziek of reclamemateriaal 

• Nieuwe kleine ondernemersregeling treedt in werking

• 0% ICL alleen als er een geldig btw ID-nummer van de 

afnemer is

• Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

08-01-2020
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