
Start:

Er is sprake van een 
verkoop op eigen naam. Waar 

bestaat de prestatie uit? 

Wordt gehandeld op eigen naam 
of als ‘tussenpersoon’ namens een 

touroperator of reiziger?

Er is sprake van een 
bemiddelingsdienst. Namens 

wie wordt gehandeld? 

Op eigen naam Als tussenpersoon

Schema 1Schema 1 Schema 2Schema 2 Schema 3Schema 3

Zakelijke reiziger 
of touroperator 
(ondernemer)

Bij bemiddeling voor particulieren geldt 
dat de bemiddelingsdienst belast is waar 
de onderliggende dienst belast is. Voor het 

beoordelen van de btw-consequenties 
van een dergelijke bemiddelingsdienst, 
dient dus eerst te worden gekeken naar 

de btw-aspecten van de prestatie waarbij 
wordt bemiddeld. Gelet op de 

uiteenlopende btw-consequenties van de 
scenario’s die hier kunnen spelen, raden 

wij aan om contact met uw btw-specialist 
op te nemen, zodat de btw-aspecten van 

uw specifieke situatie kunnen worden 
beoordeeld

De verkoop van eigen of 
ingekochte ‘overige’ 

prestaties, zoals toegang tot 
een evenement.

De verkoop van ingekocht 
personenvervoer en/of 

accommodatie eventueel 
i.c.m. (ingekocht) verlenen 

van toegang tot een 
evenementEigen prestaties: 

Prestaties die met eigen personeel 
en/of eigen (on)roerende zaken 
worden verricht, zonder dat 
gebruik wordt gemaakt van 
prestaties van andere 
ondernemers.

Let op:

Indien het verlenen van toegang tot 
het evenement wel kwalificeert als 
een eigen prestatie, verwijzen wij 
voor de btw-consequenties voor 
deze eigen prestatie graag naar 
Schema 1.

Particuliere 
reiziger

(eindconsument)

Prestatie dient te 
worden gesplitst

Deels op eigen naam, deels als tussenpersoon



Schema 1Schema 1

Verkoop van eigen of 
ingekochte ‘overige’ 

prestaties, zoals toegang 
tot evenementen, aan:

Zakelijke reiziger 
of reisbureau 
(ondernemer)

Particuliere 
reiziger 

(eindconsument)

Reisbureauregeling niet van 
toepassing. Verkoop in beginsel 

btw-belast waar evenement 
daadwerkelijk plaatsvindt.*

Evenement vindt 
plaats in het 
buitenland

Evenement vindt 
plaats in 

Nederland

In beginsel lokaal 
btw-belast: 

lokale btw verschuldigd 
door eventbureau 

of 
lokale btw ‘verlegd’ naar 

ondernemer

NL btw verschuldigd 
door eventbureau, 

tarief afhankelijk van 
soort evenement

Rapportage van de prestatie in 
een lokale btw-aangifte van 

het land waar het evenement 
plaatsvindt, is afhankelijk van 
de lokale btw-wetgeving van 

het betreffende land.

Rapportage in Nederlandse 
btw-aangifte

Evenement vindt 
plaats in 

Nederland

Evenement vindt 
plaats in het 
buitenland

In beginsel lokaal 
btw-belast: 

lokale btw verschuldigd 
door eventbureau 

Rapportage in Nederlandse 
btw-aangifte

Rapportage in lokale btw-
aangifte 

(lokale btw-registratie vereist)
of

 One Stop Shop aangifte 
(EU situaties)

*Wanneer het evenement plaatsvindt in 
het buitenland, is het aanbevolen om 

de lokale btw-aspecten van de prestatie 
te beoordelen. Uw btw-specialist kan u 

hierover adviseren.

NL btw verschuldigd 
door eventbureau, 

tarief afhankelijk van 
soort evenement



Schema 2Schema 2

Reisbureauregeling van 
toepassing. Verkoop belast waar  

eventbureau is gevestigd 
(Nederland).*

Verkoop ingekocht 
personenvervoer en/of 

accommodatie (evt. i.c.m. 
ingekocht verlenen van 
toegang tot evenement) 

aan:

*Bij reishandelingen die buiten de EU 
plaatsvinden, is het aanbevolen om te 
na te gaan of de prestaties ook lokaal 

belast zijn in het non-EU land op grond 
van de lokale btw-wetgeving. Uw btw-

specialist kan u hierover adviseren.

Zakelijke reiziger 
of reisbureau 
(ondernemer)

Particuliere 
reiziger 

(eindconsument)

EU 
reishandelingen

Non-EU 
reishandelingen

EU 
reishandelingen

Non-EU 
reishandelingen

21% NL btw 
verschuldigd uit 
winstmarge door 

eventbureau

21% NL btw 
verschuldigd uit 
winstmarge door 

eventbureau

0% NL btw 
verschuldigd uit 
winstmarge door 

eventbureau

0% NL btw 
verschuldigd uit 
winstmarge door 

eventbureau

Rapportage in Nederlandse 
btw-aangifte

Rapportage in Nederlandse 
btw-aangifte

Let op btw-verplichtingen van 
het non-EU land

Rapportage in Nederlandse 
btw-aangifte

Rapportage in Nederlandse 
btw-aangifte

Let op btw-verplichtingen van 
het non-EU land



Schema 3Schema 3

Reisbureauregeling niet van 
toepassing. Bemiddelingsdienst 

belast waar de ondernemer is 
gevestigd (B2B-hoofdregel).

Bemiddelingsvergoeding 
wordt in rekening gebracht 

aan:

Zakelijke reiziger 
of reisbureau 
(ondernemer)

Nederlandse 
ondernemer

Ondernemer uit 
andere EU-

lidstaat

Non-EU 
ondernemer

21% NL btw verschuldigd 
over bemiddelingsdienst 
door eventbureau, tenzij 
wordt bemiddeld bij een 
non-EU reishandeling: 
0% NL btw

Lokale EU btw 
‘verlegd’ naar EU 

ondernemer

No EU VAT over 
bemiddeling 

Check lokale non-EU 
btw-wet voor mogelijke 

heffing non-EU btw

Rapportage in 
Nederlandse btw-

aangifte

Rapportage in 
Nederlandse btw-

aangifte en Opgaaf ICP

Check lokale btw-wet 
voor mogelijke lokale 

rapportageverplichting

Particuliere 
reiziger 

(eindconsument)

Neem contact op 
met uw btw-

specialist


	Beslisboom reisbureauregeling - eventbureaus (14-11-2022).vsdx
	Start
	Schema 1
	Schema 2
	Schema 3


