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1.

Inleiding

Deze handleiding bevat informatie over de wijze waarop de statistiekopgave Internationale
Handel in Diensten gedaan kan worden, de toelichting op de diensten soorten en specifieke
vormen van goederenhandel.

1.1 Wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal 2019
De gebruikte in eerder onderzoek benaming voor transito- en entrepothandel “specifieke
vormen van goederenhandel” is met ingang van het 1e kwartaal 2019 vervangen door
benaming “transito- en entrepothandel”. Dit is geen inhoudelijke wijziging. U geeft steeds aanen verkoop van transito- of entrepotgoederen op in geval dat het voor uw bedrijf relevant is.

1.2 Wie moet gegevens leveren
De gevraagde gegevens voor het onderzoek ‘Internationale Handel in Diensten’ dienen
geleverd te worden door bedrijven die diensten en/ of transito- en entrepothandel aan nietingezeten bedrijven, bedrijfsonderdelen en/of personen leveren of diensten en/ of transito- en
entrepothandel van niet-ingezeten bedrijven en/of bedrijfsonderdelen afnemen. De gevraagde
gegevens hebben daarbij betrekking op transacties gedurende de verslagperiode. Indien bij uw
bedrijf tijdens deze verslagperiode geen internationale transacties hebben plaatsgevonden,
dient dit te worden opgegeven via een nihil opgave.

1.3 Verplichting
Bedrijven zijn wettelijk verplicht de opgave voor het onderzoek ‘Internationale Handel in
Diensten’ rechtstreeks aan het CBS te leveren.

1.4 Verantwoordelijkheid
Een informatieplichtig bedrijf kan het opstellen van de opgave uitbesteden aan een
zogenaamde derde aangever. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en
tijdigheid van de opgave blijft echter bij het informatieplichtig bedrijf berusten.

1.5 Verslagperiode
Het onderzoek ‘Internationale Handel in Diensten’ is een kwartaalonderzoek. Dit betekent dat
de opgave betrekking heeft op de kalenderkwartalen (januari- maart, april- juni etc.).

1.6 Inzendtermijn
De opgave over een kwartaal moet bij het CBS zijn ontvangen uiterlijk 30 kalenderdagen
volgend op het kwartaal waarover opgave gedaan wordt.

1.7 Internationale diensten en transito- en entrepothandel
De internationale diensten en/ of transito- en entrepothandel die in dit onderzoek worden
onderscheiden, zijn ingedeeld in een aantal hoofdcategorieën. De meeste hoofdcategorieën
zijn vervolgens nog verder uitgesplitst naar specifieke diensten. Voor een volledig overzicht van
alle diensten en/ of transito- en entrepothandel, alsook een uitgebreide toelichting, wordt
verwezen naar de paragrafen 2.1 en 2.2.
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1.8 Wat dient te worden opgegeven
Voor het onderzoek Internationale Handel in Diensten dient de invoer en/of uitvoer van
diensten en transito- en entrepothandel te worden opgegeven.
Alle bedragen dienen te worden opgegeven in duizenden euro’s (€ in 1000-tallen).
Bijvoorbeeld: een bedrag van € 23.669,- dient te worden genoteerd als 24.
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2. Toelichting bij de diensten en transito- en
entrepothandel

2.1 Belangrijke definities
Internationale Handel

Er is sprake van Internationale Handel in Diensten als
een ingezetene (in dit geval uw bedrijf) transacties in
diensten en/ of transito- en entrepothandel heeft met
niet-ingezetenen (bedrijven, bedrijfsonderdelen en/of
personen).

Ingezetenen (uw bedrijf)

Met ingezetenen worden bedrijven en personen
bedoeld die in Nederland economische activiteiten
ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over
een locatie in Nederland beschikken.

Niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen hebben hun economisch
belangencentrum buiten Nederland. Ook moeder- en
dochterbedrijven in het buitenland worden in dit
verband als niet-ingezetenen beschouwd.

Uitvoer (ontvangsten voor uw bedrijf)

De door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding
aan een niet-ingezeten bedrijf, bedrijfsonderdeel of
persoon voor het leveren van internationale diensten
en/ of transito- en entrepothandel.

Invoer (uitgaven voor uw bedrijf)

De aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding
door een niet-ingezeten bedrijf of bedrijfsonderdeel
voor het leveren van internationale diensten en/ of
transito- en entrepothandel.

Het internationale karakter van de dienst en/ of transito- en entrepothandel wordt niet door
grensoverschrijding (van en naar Nederland) bepaald, maar wel door het feit dat uw bedrijf met
een niet-ingezetene transacties heeft.
Voor de vaststelling van de waarde van de afzonderlijke transacties kunt u in het algemeen de
registratie van de facturenstroom van uw bedrijf gebruiken. Let wel: het is de bedoeling dat u
de bruto waarde van de in- en uitgevoerde diensten en/ of transito- en entrepothandel
afzonderlijk opgeeft, ook als er onderling verrekening (bijvoorbeeld via een intraconcern
boekhouding of clearing) plaatsvindt.
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2.2

Indeling van diensten en transito- en entrepothandel
DIENSTEN VERBONDEN AAN BE- EN VERWERKING VAN GOEDEREN
ONDERHOUD EN REPARATIE
VERVOERSDIENSTEN
Zeevaart
Luchtvaart
Wegvervoer
Binnenvaart
Overig vervoer
Post- en koeriersdiensten
BOUWDIENSTEN
VERZEKERINGEN: PREMIES EN UITKERINGEN
Premies
Levensverzekeringen: premies
Vrachtverzekeringen: premies
Andere directe verzekeringen: premies
Herverzekeringen: premies
Pensioenverzekeringen: premies
Uitkeringen
Levensverzekeringen: uitkeringen
Vrachtverzekeringen: uitkeringen
Andere directe verzekeringen: uitkeringen
Herverzekeringen: uitkeringen
Pensioenverzekeringen: uitkeringen
Ondersteunende diensten voor verzekeringen
FINANCIËLE DIENSTEN (expliciet in rekening gebracht)
FRANCHISES EN HANDELSMERKEN
Franchises en handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten
Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie
Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor gebruikslicenties
TELECOMMUNICATIE, COMPUTER- EN INFORMATIEDIENSTEN
Telecommunicatiediensten
Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten
Computer software originelen: aan- en verkoop van eigendomsrechten
Computer software originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie
Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties
Informatiediensten
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RESEARCH AND DEVELOPMENT
R&D: het verrichten van speur- en ontwikkelingswerk
R&D: technische test- en analysediensten ten behoeve van octrooien
R&D: aan- en verkoop van eigendomsrechten op R&D
R&D: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van R&D
R&D: vergoedingen voor gebruikslicenties op resultaten van R&D
PROFESSIONELE EN MANAGEMENTADVIESDIENSTEN
Juridische diensten
Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies
Zakelijk advies, managementadvies en public relations
Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen
TECHNISCHE, AAN DE HANDEL VERBONDEN EN ANDERE ZAKELIJKE DIENSTEN
Architectendiensten
Ingenieursdiensten
Wetenschappelijke en andere technische diensten
Afvalverwerking en milieudiensten
Aan de landbouw, bosbouw en visserij verbonden diensten
Aan de mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten
Operationele leasing
Aan de handel verbonden diensten
Andere niet elders genoemde zakelijke diensten
PERSOONLIJKE, CULTURELE EN RECREATIEVE DIENSTEN
Audiovisuele, artistieke en daaraan verbonden diensten, exclusief eigendomsrechten
Aan- en verkoop van eigendomsrechten op audiovisuele en artistieke originelen
Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van audiovisuele, artistieke en
gerelateerde producten
Vergoedingen voor gebruikslicenties op audiovisuele en artistieke producten
Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten
TRANSITO- EN ENTREPOTHANDEL
Transitohandel: aan- en verkoop van goederen
Entrepothandel: aan- en verkoop van goederen
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2.3 Toelichting per dienst en transito- en entrepothandel
Diensten verbonden aan be- en verwerking van goederen
Diensten verbonden aan be- en verwerking van goederen, verricht door een bedrijf dat géén
eigenaar van de goederen is.
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor be- en/ of verwerking
van goederen tot halffabricaten of eindproducten aan een niet-ingezeten
opdrachtgever (uw bedrijf wordt ook na be- of verwerking niet de eigenaar
van de betreffende goederen).

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor be- en/ of verwerking
van goederen tot halffabricaten of eindproducten door een niet-ingezeten
bedrijf (uw bedrijf blijft ook na be- of verwerking de eigenaar van de
betreffende goederen).

De in rekening gebrachte vergoeding voor de verrichte werkzaamheden omvat ook eventueel
bijkomend aangeschafte goederen en diensten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Inclusief onder andere:
- be- en verwerking van voedsel, dranken en rookwaren
- be- en verwerking van textiel, kleding en leer
- be- en verwerking van hout en papier
- be- en verwerking van gas, olie en farmaceutische producten
- be- en verwerking van rubber, plastiek en andere grondstoffen
- be- en verwerking van gefabriceerde metalen producten, machines en uitrusting
- be- en verwerking van elektronica
- be- en verwerking van vliegtuigen, schepen en andere transportmiddelen
- (her)verpakken van goederen
- etiketteren en labelen
- drukken van boeken, folders en dergelijke
Exclusief:
- assemblage van geprefabriceerde gebouwen (behoort tot Bouwdiensten)
- (her)verpakken van goederen door de vervoerder (behoort tot Vervoersdiensten)
- drukken van boeken, folders en dergelijke, verricht door een drukkerij op grondstoffen van
een drukkerij (behoeft niet te worden opgegeven)
- be- en verwerking van (radioactief) afval (behoort tot Afval verwerking en milieudiensten)
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Onderhoud en reparatie
Deze dienstensoort heeft betrekking op onderhoud en reparatie van goederen door een bedrijf
dat géén eigenaar van de goederen is.
Uitvoer:

door uw bedrijf aan een niet-ingezeten opdrachtgever in rekening gebrachte
vergoeding voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (uw bedrijf wordt
ook na onderhoud en reparatiewerkzaamheden niet de eigenaar van de
betreffende goederen).
Invoer:
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden van uw goederen door een niet-ingezeten bedrijf
(uw bedrijf blijft ook na onderhoud en reparatiewerkzaamheden de eigenaar
van de betreffende goederen).
Onderhoud en reparatie betreft de vergoeding voor de aan de goederen verrichte
werkzaamheden (niet de waarde van de goederen vóór of na onderhoud of reparatie). De in
rekening gebrachte vergoeding voor de verrichte werkzaamheden omvat ook eventueel
bijkomend aangeschafte goederen en diensten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Inclusief:
- onderhoud en reparatie van vervoermiddelen
- onderhoud en reparatie van telefoonnetwerken, transmissiematerieel en satellieten
- onderhoud en reparatie van technische aard
- onderhoud en reparatie van elektronica en medische apparatuur
- onderhoud en reparatie van industriële machines, machineparken en fabrieksapparatuur
- onderhoud en reparatie van meubels en muziekinstrumenten

Exclusief:
- onderhoud en reparatie van gebouwen (behoren tot Bouwdiensten)
- onderhoud en reparatie van (lucht)haven- en spoorwegvoorzieningen (behoren tot
Bouwdiensten)
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur (behoren tot
Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten)
- onderhoud en reparatie van boortorens en booreilanden (behoren tot Aan de mijnbouw,
olie- en gaswinning verbonden diensten)
- schoonmaken van vervoermiddelen (behoort tot Vervoersdiensten)
- schoonmaken van gebouwen aan de buitenkant (behoort tot Bouwdiensten)
- schoonmaken van gebouwen aan de binnenkant (behoort tot Andere niet elders
genoemde zakelijke diensten)
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Vervoersdiensten
Zeevaart

Zeevaart omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer over zee en diensten
ter ondersteuning
Zeevaart: passagiersvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw
bedrijf.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse
passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten
vervoerder.

Inclusief:
goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan passagiers aan boord
voor consumptie tijdens het vervoer
vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketen
vervoer van bagage van passagiers
(ver)huur van schepen met bemanning voor het vervoer van
passagiers
Exclusief:
vervoer binnen Nederland van niet-ingezeten passagiers (behoeft
niet te worden opgegeven)
vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander
land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven)
(ver)huur van schepen zonder bemanning (behoort tot Operationele
leasing)
financiële leasing van schepen (behoeft niet te worden opgegeven)
cruises over zee (behoeft niet te worden opgegeven)
aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)

--------------------------------------------------------
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Zeevaart: vrachtvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht
over zee.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over zee.

Inclusief:
cabotage over zee
containervervoer over zee
vervoer van post en pakketten over zee in opdracht van post- en
koeriersbedrijven
(ver)huur van zeetankers en zeevrachtschepen met bemanning
Exclusief:
- (ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele
leasing)
- vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf
(behoort tot Post- en koeriersdiensten)
- (ver)huur van schepen zonder bemanning (behoort tot Operationele
leasing)
- financiële leasing van schepen (behoeft niet te worden opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
-------------------------------------------------------Zeevaart: vervoersondersteunende diensten
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten
ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over zee.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter
ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over zee.

Inclusief:
laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke
opslaan van vracht
(ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers en tanks voor
opslag van goederen)
(her)verpakken van goederen door de vervoerder
sleepdiensten, loodsdiensten en navigatiehulp
operationele diensten door havenbedrijven
schoonmaak van zeeschepen
bergings- en reddingsoperaties op zee
bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer over zee (vergoeding
voor logistieke ondersteuning en dergelijke)
brug-, tunnel- en veerdiensten en tolgeld
Exclusief:
reparatie van zeehavenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten)
onderhoud en reparatie van zeeschepen (behoren tot Onderhoud en
reparatie)
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-

Luchtvaart

aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)

Luchtvaart omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer door de lucht en
diensten ter ondersteuning
Luchtvaart: passagiersvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw
bedrijf.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse
passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten
vervoerder.

Inclusief:
goederen (voedsel, drank en dergelijke) verkocht aan passagiers
aan boord voor consumptie tijdens het vervoer
vervoer van bagage van passagiers
vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten
vervoer van Nederlandse passagiers binnen Nederland door een nietingezeten vervoerder
(ver)huur van luchtvaartuigen met bemanning voor het vervoer van
passagiers
Exclusief:
vervoer binnen Nederland van niet-ingezeten passagiers (behoeft
niet te worden opgegeven)
vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander
land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven)
(ver)huur van luchtvaartuigen zonder bemanning (behoort tot
Operationele leasing)
financiële leasing van luchtvaartuigen (behoeft niet te worden
opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
--------------------------------------------------------
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Luchtvaart: vrachtvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht
door de lucht.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht door de
lucht.

Inclusief:
cabotage door de lucht
containervervoer per luchtvaartuig
vervoer van post en pakketten per luchtvaartuig in opdracht van
post- en koeriersbedrijven
(ver)huur van vrachtluchtvaartuigen met bemanning
Exclusief:
(ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele
leasing)
vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf
(behoort tot Post- en koeriersdiensten)
(ver)huur van luchtvaartuigen zonder bemanning (behoort tot
Operationele leasing)
financiële leasing van luchtvaartuigen (behoeft niet te worden
opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
-------------------------------------------------------Luchtvaart: vervoersondersteunende diensten
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten
ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer door de
lucht.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter
ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer door de lucht.

Inclusief:
laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke
opslaan van vracht
(ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van
goederen)
(her)verpakken van goederen door de vervoerder
hangar- en sleepdiensten
navigatiehulp
operationele diensten op luchthavens
landingsrechten
bergings- en reddingsoperaties
schoonmaak van luchtvaartuigen
bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer door de lucht
(vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke)
Exclusief:
reparatie van luchthavenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten)
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-

Wegvervoer

onderhoud en reparatie van luchtvaartuigen (behoren tot Onderhoud
en reparatie)
aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)

Wegvervoer omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer per vrachtauto, bus
of auto en diensten ter ondersteuning
Wegvervoer: passagiersvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw
bedrijf.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse
passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten
vervoerder.

Inclusief:
goederen (voedsel, drank en dergelijke) verkocht aan passagiers voor
consumptie tijdens het vervoer
vervoer van bagage van passagiers
vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten
taxidiensten
(ver)huur van bussen en auto’s met bemanning
Exclusief:
vervoer binnen Nederland van niet-ingezetenen passagiers (behoeft
niet te worden opgegeven)
vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander
land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven)
(ver)huur van bus of auto zonder bemanning (behoort tot
Operationele leasing)
financiële leasing van wegvervoermiddelen (behoeft niet te worden
opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)

--------------------------------------------------------
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Wegvervoer: vrachtvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht
over de weg.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over de
weg.

Inclusief:
cabotage per vrachtauto
containervervoer per vrachtauto
vervoer van post en pakketten per vrachtauto in opdracht van posten koeriersbedrijf
(ver)huur van vrachtwagens en andere wegvervoermiddelen met
bemanning
Exclusief:
(ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele
leasing)
vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf
(behoort tot Post- en koeriersdiensten)
(ver)huur van vrachtwagens en andere wegvervoermiddelen zonder
bemanning (behoort tot Operationele leasing)
financiële leasing van wegvervoermiddelen (behoeft niet te worden
opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
--------------------------------------------------Wegvervoer: vervoersondersteunende diensten
--- - -

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten
ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de
weg.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter
ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de weg.

Inclusief:
laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke
opslaan van vracht
(ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van
goederen)
(her)verpakken van goederen door de vervoerder
diensten door busmaatschappijen (garages)
sleepdiensten en verkeerscontrole
schoonmaak van motorrijtuigen
bergings- en reddingsoperaties
bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer over de weg
(vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke)
brug-, tunnel-diensten en tolgeld
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Exclusief:
reparatie van wegen, bruggen en tunnels (behoort tot Bouwdiensten)
onderhoud en reparatie van wegvervoermiddelen (behoren tot
Onderhoud en reparatie)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
Binnenvaart

Binnenvaart omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer per
binnenvaartschip en diensten ter ondersteuning
Binnenvaart: passagiersvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw
bedrijf.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse
passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten
vervoerder.

Inclusief:
goederen (voedsel, drank, en dergelijke) verkocht aan passagiers aan
boord voor consumptie tijdens het vervoer
vervoer van bagage van passagiers
(ver)huur van binnenvaartschepen met bemanning
Exclusief:
vervoer binnen Nederland van niet-ingezetenen passagiers (behoeft
niet te worden opgegeven)
vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander
land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven)
(ver)huur van binnenvaartschepen zonder bemanning (behoort tot
Operationele leasing)
financiële leasing van binnenvaartschepen (behoeft niet te worden
opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
--------------------------------------------------------
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Binnenvaart: vrachtvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht over
de binnenwateren.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over de
binnenwateren.

Inclusief:
sleepdiensten voor het vervoer van olieplatforms, drijvende kranen
en baggerschepen
cabotage per binnenvaartschip
containervervoer per binnenvaartschip
vervoer van post en pakketten per binnenvaartschip in opdracht van
post- en koeriersbedrijf
(ver)huur van binnenvaartschepen met bemanning
Exclusief:
(ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele
leasing)
vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf
(behoort tot Post- en koeriersdiensten)
(ver)huur van binnenvaartschepen zonder bemanning (behoort tot
Operationele leasing)
financiële leasing van binnenvaartschepen (behoeft niet te worden
opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
-------------------------------------------------------Binnenvaart: vervoersondersteunende diensten
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten
ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de
binnenwateren.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter
ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de
binnenwateren.

Inclusief:
laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke
opslaan van vracht
(ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van
goederen)
(her)verpakken van goederen door de vervoerder
sleepdiensten, loodsdiensten en navigatiehulp
operationele diensten door havenbedrijven
schoonmaak van binnenvaartschepen
bergings- en reddingsoperaties
bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer per binnenvaartschip
(vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke)
brug-, tunnel- en veerdiensten en tolgeld
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Exclusief:
reparatie van havenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten)
onderhoud en reparatie van binnenvaartschepen (behoren tot
Onderhoud en reparatie)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
Overig vervoer

Overig vervoer omvat spoorvervoer, ruimtevaart, vervoer per pijplijn,
transport van elektriciteit en overige vervoersondersteunende diensten
Spoorvervoer: passagiersvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw
bedrijf.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse
passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten
vervoerder.

Inclusief:
goederen (voedsel, drank en dergelijke) verkocht aan passagiers voor
consumptie tijdens het vervoer
vervoer van bagage van passagiers
vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten
(ver)huur van treinen met bemanning voor het vervoer van
passagiers
Exclusief:
vervoer binnen Nederland van niet-ingezeten passagiers (behoeft
niet te worden opgegeven)
vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander
land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven)
(ver)huur van treinen zonder bemanning (behoort tot Operationele
leasing)
financiële leasing van treinen (behoeft niet te worden opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
-------------------------------------------------------Spoorvervoer: vrachtvervoer
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht
over het spoor.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over het
spoor.

Inclusief:
cabotage per spoor
containervervoer per spoor
vervoer van post en pakketten per trein in opdracht van post- en
koeriersbedrijven
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(ver)huur van treinen met bemanning voor vrachtvervoer

Exclusief:
(ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele
leasing)
vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf
(behoort tot Post- en koeriersdiensten)
(ver)huur van treinen zonder bemanning (behoort tot Operationele
leasing)
financiële leasing van treinen (behoeft niet te worden opgegeven)
- aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
Ruimtevaart
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van personen
en vracht per ruimtevaartuig.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van personen en
vracht per ruimtevaartuig.

Inclusief:
lancering van satellieten
Exclusief:
reparatie en onderhoud van satellieten (behoren tot Onderhoud en
reparatie)
-------------------------------------------------------Vervoer per pijplijn en transport van elektriciteit
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoeren van
goederen zoals olie en gas per pijplijn en transporteren van
elektriciteit.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het vervoeren van goederen zoals
olie en gas per pijplijn en transporteren van elektriciteit.

Het betreft enkel de vervoers- en/ of transportdienst en niet de waarde
van de vervoerde goederen en/ of elektriciteit.
Exclusief:
distributie van elektriciteit, water, stoom, olie en gas voor zo ver te
onderscheiden van de transmissie (behoort tot Andere niet elders
genoemde zakelijke diensten)
- waarde van de vervoerde goederen zoals olie, gas of water (behoeft
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niet te worden opgegeven)
bemiddeling bij het verhandelen van elektriciteit op beurzen (behoort
tot Financiële diensten, expliciet in rekening gebracht)
productie van elektriciteit (behoeft niet te worden opgegeven)

-------------------------------------------------------Diensten ter ondersteuning van vervoer over het spoor, per
ruimtevaartuig, pijplijn en transport van elektriciteit
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten
ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over het
spoor, per ruimtevaartuig, pijplijn en transport van elektriciteit
en overige vervoersondersteunende diensten die niet
toegewezen kunnen worden aan een specifieke soort
vervoerswijze.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter
ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over het
spoor, per ruimtevaartuig, pijplijn en transport van elektriciteit
en overige vervoersondersteunende diensten die niet
toegewezen kunnen worden aan een specifieke soort
vervoerswijze.

Inclusief:
laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke
opslag van vracht
(ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van
goederen)
(her)verpakken van goederen door de vervoerder
sleepdiensten
bergings- en reddingsoperaties
schoonmaak van treinen
bemiddeling bij passagiers- of vrachtvervoer (vergoeding voor
logistieke ondersteuning en dergelijke)
Exclusief:
reparatie van spoorwegvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten)
onderhoud en reparatie van treinen (behoren tot Onderhoud en
reparatie)
onderhoud en reparatie van overige vervoersmiddelen (behoren tot
Onderhoud en reparatie)
aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te
worden opgegeven)
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Post- en
koeriersdiensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van post- en
koeriersdiensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van post- en
koeriersdiensten.

Inclusief:
inzameling, vervoer en bezorging van brieven, kranten, tijdschriften,
brochures, ander gedrukt materiaal, pakjes en pakketten
postkantoor loketdiensten
poste-restantediensten
telegramdiensten
verhuur van postbussen
deur-tot-deur leveringen en express bezorging
Exclusief:
vervoer van post en pakketten uitbesteed aan
vervoersondernemingen (behoort tot Vervoersdiensten:
vrachtvervoer)
opslag van goederen en verwante diensten (behoren tot
Vervoersdiensten: vervoersondersteunende diensten)
financiële diensten verleend door postbedrijven (behoren tot
Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht))
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Bouwdiensten
Uitvoer bouwdiensten in het buitenland door ingezetenen:
door uw bedrijf aan een niet-ingezeten opdrachtgever gefactureerde aanneemsommen voor
bouwprojecten in het buitenland.
Uitvoer bouwdiensten in Nederland door niet-ingezetenen:
door uw bedrijf geleverde goederen en diensten aan een niet-ingezeten bedrijf voor gebruik in
bouwprojecten die in Nederland worden verricht.
Invoer bouwdiensten in het buitenland door ingezetenen:
gefactureerde waarde van goederen en diensten die in het land van het bouwproject of in een
derde land worden aangeschaft voor gebruik in uw bouwproject in het buitenland. Hierbij
dienen de in Nederland aangeschafte goederen en diensten voor uw bouwproject in het
buitenland niet te worden opgegeven.
Invoer bouwdiensten in Nederland door niet-ingezetenen:
gefactureerde waarde van de door een niet-ingezeten bedrijf aan uw bedrijf in rekening
gebrachte aanneemsommen voor bouwprojecten in Nederland in opdracht van uw bedrijf.
Inclusief:
bouw- en bouwvoorbereidend werk ter plekke
bouw van gebouwen, wegen, spoorwegen, (lucht)havens, dammen en tunnels
schilderwerk en loodgieterwerk
slopen van gebouwen
baggerwerkzaamheden
montage en installatie van machineparken
installatie van telefoonnetwerken
onderhoud en reparatie van gebouwen
reiniging van gebouwen aan de buitenkant
Exclusief:
- voorbereidend werk voor mijnbouw, olie- en gaswinning (behoort tot Aan de mijnbouw, olieen gaswinning verbonden diensten)
- onderhoud en reparatie van machineparken en telefoonnetwerken (behoren tot Onderhoud
en reparatie)
onderhoud en reparatie van transportmiddelen (behoort tot Onderhoud en reparatie)
onderhoud en reparatie van boortorens en booreilanden (behoort tot Aan de mijnbouw, olieen gaswinning verbonden diensten)
- schoonmaak van verontreinigde grond (behoort tot Afvalverwerking en milieudiensten)
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Verzekeringen: premies en uitkeringen
Levensverzekeringen:
premies

Uitvoer:

door uw verzekeringsbedrijf vanwege
levensverzekeringspolissen ontvangen premies van een
niet-ingezeten persoon of bedrijf.

Invoer:

door uw bedrijf vanwege levensverzekeringspolissen betaalde
premies aan een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf.

Exclusief:
premies ten behoeve van overlijdensrisicoverzekeringen (behoren tot
Andere directe verzekeringen: premies)
herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies)
Vrachtverzekeringen:
premies

Uitvoer:

door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten persoon of bedrijf in verband met het verzekeren
tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen.

Invoer:

door uw bedrijf betaalde premies aan een niet-ingezeten
verzekeringsbedrijf in verband met het verzekeren tegen
diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen.

Exclusief:
premies ten behoeve van verzekering van vervoermiddelen die
gebruikt worden voor het vervoer van goederen (behoren tot Andere
directe verzekeringen: premies)
herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies)
Andere directe
verzekeringen:
premies

Uitvoer:

door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten persoon of bedrijf in verband met directe
verzekeringen, anders dan levens- en pensioenverzekeringen.

Invoer:

door uw bedrijf betaalde premies aan een niet-ingezeten
verzekeringsbedrijf in verband met directe verzekeringen,
anders dan levens- en pensioenverzekeringen.

Inclusief:
overlijdensrisicoverzekeringen
ongevallenverzekeringen
ziektekostenverzekeringen
verzekering van vervoermiddelen
brandverzekeringen en andere verzekeringen tegen schade aan
eigendommen
reis- en annuleringsverzekeringen
aansprakelijkheidsverzekering
Exclusief:
premies ten behoeve van verzekeringen tegen diefstal, schade of
verlies van vervoerde goederen (behoren tot Vrachtverzekeringen:
premies)
herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies)
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Herverzekeringen: Uitvoer:
premies
Invoer:

door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten verzekeringsbedrijf in verband met
herverzekeringen.
door uw verzekeringsbedrijf betaalde premies aan een nietingezeten verzekeringsbedrijf in verband met
herverzekeringen.

Inclusief:
herverzekeren van leven- en schaderisico’s
Pensioenverzekeringen:
premies

Uitvoer:

door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten persoon of bedrijf in verband met
pensioenverzekeringen.

Invoer:

door uw bedrijf betaalde premies aan een niet-ingezeten
verzekeringsbedrijf in verband met pensioenverzekeringen.

Inclusief:
individuele en collectieve pensioenverzekering
Exclusief:
herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies)
Levensverzekeringen:
uitkeringen

Uitvoer:

door uw bedrijf vanwege levensverzekeringspolissen
ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten
verzekeringsbedrijf.

Invoer:

door uw verzekeringsbedrijf vanwege
levensverzekeringspolissen betaalde uitkeringen aan een
niet-ingezeten persoon of bedrijf.

Exclusief:
uitkeringen ten behoeve van overlijdensrisicoverzekeringen (behoren
tot Andere directe verzekeringen: uitkeringen)
herverzekeringsuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen:
uitkeringen)
Vrachtverzekeringen:
uitkeringen

Uitvoer:

door uw bedrijf ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten
verzekeringsbedrijf in verband met het verzekeren tegen
diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen.

Invoer:

door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een
niet-ingezeten persoon of bedrijf in verband met het
verzekeren tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde
goederen.

Exclusief:
uitkeringen ten behoeve van verzekering van vervoermiddelen die
gebruikt worden voor het vervoer van goederen (behoren tot Andere
directe verzekeringen: uitkeringen)
herverzekeringsuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen:
uitkeringen)
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Andere directe
verzekeringen:
uitkeringen

Uitvoer:

door uw bedrijf ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten
verzekeringsbedrijf in verband met directe verzekeringen,
anders dan levens- en pensioenverzekeringen.

Invoer:

door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een
niet-ingezeten persoon of bedrijf in verband met directe
verzekeringen, anders dan levens- en pensioenverzekeringen.

Inclusief:
overlijdensrisicoverzekeringen
ongevallenverzekeringen
ziektekostenverzekeringen
verzekering van vervoermiddelen
brandverzekeringen en andere verzekeringen tegen schade aan
eigendommen
reis- en annuleringsverzekeringen
aansprakelijkheidsverzekering
Exclusief:
uitkeringen ten behoeve van verzekeringen tegen diefstal, schade of
verlies van vervoerde goederen (behoren tot Vrachtverzekeringen:
uitkeringen)
herverzekeringsuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen:
uitkeringen)
Herverzekeringen: Uitvoer:
uitkeringen

Pensioenverzekeringen:
uitkeringen

door uw verzekeringsbedrijf ontvangen uitkeringen van een
niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met
herverzekeringen.

Invoer:

door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een
niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met
herverzekeringen.

Uitvoer:

door uw bedrijf ontvangen uitkeringen van een nietingezeten verzekeringsbedrijf in verband met
pensioenverzekering.

Invoer:

door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een
niet-ingezeten persoon of bedrijf in verband met
pensioenverzekering.

Inclusief:
individuele en collectieve pensioenverzekering
Exclusief:
herverzekeringuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen:
uitkeringen)
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Ondersteunende
diensten voor
verzekeringen

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten persoon of bedrijf voor het leveren van
diensten ter ondersteuning van verzekeringen.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter
ondersteuning van verzekeringen.

Diensten ter ondersteuning van verzekeringen worden meestal
uitgedrukt in commissies of fees.
Inclusief vergoedingen voor:
verzekerings- en pensioenadvies
administratie ten behoeve van verzekeringen en pensioenfondsen
taxaties en vereffeningen
actuariële diensten
administratief regelen van bergingsoperaties
afwikkelen van schadeverhaal, schadeloosstellingen en dergelijke
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Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht)
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een niet-ingezeten bedrijf
voor het leveren van financiële diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een niet-ingezeten bedrijf
voor het leveren van financiële diensten.

Vergoedingen voor financiële diensten worden meestal uitgedrukt in provisies en commissies.
Inclusief vergoedingen voor:
- kredietverlening, factoring, clearing
- beheren van bedrijfsactiva, collectieve beleggingen, pensioenen en portefeuillebeheer
- begeleiding uitgifte van effecten
- verstrekken van advies over alle soorten van financiële diensten bijvoorbeeld fusies,
overnames en financiële herstructurering
- financiële bemiddeling (onder andere bij het verhandelen van elektriciteit op beurzen en
het verhandelen van CO2 – emissierechten)
- valutawisseldiensten, financiële leasing
- financiële diensten verleend door postbedrijven
Exclusief:
betaalde en/of ontvangen rente of de waarde van kredieten, financiële leasing en
dergelijke (behoeft niet te worden opgegeven)
betalingen aan overheid ter verkrijgen van CO2 – emissierechten (behoeft niet te worden
opgegeven)
verzekeringsdiensten (behoren tot Verzekeringen: premies en uitkeringen)
ondersteunende diensten voor verzekeringen (behoren tot Ondersteunende diensten voor
verzekeringen)
niet-financieel advies door banken (behoort tot Accounting, auditing, boekhouding en
belastingadvies)
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Franchises en handelsmerken
Franchises en
handelsmerken:
aan- en verkoop
van eigendomsrechten

Uitvoer:

de waarde van de door uw bedrijf aan een niet-ingezeten
bedrijf verkochte eigendomsrechten op franchises en
geregistreerde handelsmerken.

Invoer:

de waarde van de door uw bedrijf van een niet-ingezeten
bedrijf aangekochte eigendomsrechten op franchises en
geregistreerde handelsmerken.

Bij deze transacties wordt het eigendomsrecht volledig overgedragen aan
de koper. De koper wordt wettelijk gezien als de rechthebbende op de
voordelen die uit de eigendom voortvloeien en draagt alle hieraan
verbonden risico’s.
Inclusief:
- volledige overdracht van eigendomsrechten op franchiseformule
(incl. naam, logo, inventaris en zo voort)
- volledige overdracht van eigendomsrechten op logo’s, tekeningen, of
handelsnaam geregistreerd als handelsmerk
Exclusief:
vergoedingen voor gebruiksrechten op franchises en geregistreerde
handelsmerken (behoren tot Franchises en handelsmerken:
vergoedingen voor gebruikslicenties)
Franchises en
Uitvoer:
handelsmerken:
vergoedingen voor
licenties op
reproductie en/of Invoer:
distributie

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of
distributie van franchises en geregistreerde handelsmerken.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of
distributie van franchises en geregistreerde handelsmerken.

Exclusief:
vergoedingen voor gebruikslicenties op franchising en geregistreerde
handelsmerken (behoren tot Franchises en handelsmerken:
vergoedingen voor gebruikslicenties)
aan- of verkoop van eigendomsrechten op franchises en
geregistreerde handelsmerken (behoort tot Franchises en
handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten)
Franchises en
Uitvoer:
handelsmerken:
vergoedingen voor
gebruikslicenties
Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op franchises en
geregistreerde handelsmerken.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op franchises en
geregistreerde handelsmerken.
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Exclusief:
aan- of verkoop van eigendomsrechten op franchises en
geregistreerde handelsmerken (behoort tot Franchises en
handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten)

Telecommunicatie, computer- en informatiediensten
Telecommunicatiediensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van
telecommunicatiediensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
telecommunicatiediensten.

Inclusief:
transmissie en uitzending van geluid, beelden, data en andere
informatie via telefoon, telex, telegraaf, kabel, glasvezel, satelliet en
internet
business netwerkdiensten, teleconferenties en ondersteunende
diensten
(mobiele) telefoniediensten
diensten van internetproviders
internettoegangsdiensten
(ver)huren van telecommunicatielijnen of -capaciteit
Exclusief:
installatie van telefoonnetwerken (behoort tot Bouwdiensten)
databasediensten (behoren tot Informatiediensten)
onderhoud en reparatie van transmissiematerieel en satellieten
(behoren tot Onderhoud en reparatie)
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ComputerUitvoer:
diensten, exclusief
eigendomsrechten

Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van
computerdiensten (met betrekking tot hardware,
software en gegevensverwerking).
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van computerdiensten
(met betrekking tot hardware, software en
gegevensverwerking).

Inclusief:
verkoop van specifiek voor een klant gemaakte software
ontwikkeling, productie en documentatie van specifiek voor een
klant gemaakte software
hardware- en softwareadvies, implementatie en beheer
hardware- en software-installatie
webhosting
onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
systeemonderhoud en andere ondersteunende diensten
herstel van gegevens en software na calamiteiten
data-entry en tabellering
voorziening van applicaties en computerfaciliteitenmanagement
specifiek voor een klant gemaakte computertrainingen
online gaming
- downloaden van games en software

Exclusief:
vergoedingen voor gebruikslicenties op specifiek voor een klant
gemaakte software (behoren tot Computer software originelen:
vergoedingen voor gebruikslicenties)
vergoedingen voor aan- en verkoop van eigendomsrechten op
computer software originelen en applicaties (behoren tot Computer
software originelen: aan- en verkoop van eigendomsrechten)
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
computerprogramma's (behoren tot Computer software originelen:
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie)
vergoedingen voor tijdelijke gebruikslicenties op niet specifiek voor
een klant gemaakte software (massaproductie) om te downloaden,
op CD of andere fysieke mediadrager (behoren tot Computer software
originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties)
niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) op
CD of andere fysieke mediadrager met permanent gebruiksrecht
(behoeft niet te worden opgegeven)
niet specifiek voor een klant gemaakte computertrainingen (behoren
tot Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten)
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Computer
Uitvoer:
software
originelen: aan- en
verkoop van
eigendomsrechten Invoer:

de waarde van de door uw bedrijf aan een niet-ingezeten
bedrijf verkochte eigendomsrechten op software originelen en
applicaties.
de waarde van de door uw bedrijf van een niet-ingezeten
bedrijf aangekochte eigendomsrechten op software originelen
en applicaties.

Bij deze transacties wordt het eigendomsrecht volledig overgedragen aan
de koper. De koper wordt wettelijk gezien als de rechthebbende op de
voordelen die uit de eigendom voortvloeien en draagt alle hieraan
verbonden risico’s.
Exclusief:
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
computerprogramma's (behoren tot Computer software originelen:
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie)
niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) op
CD of andere fysieke mediadrager met permanent gebruiksrecht
(behoeft niet te worden opgegeven)
vergoedingen voor tijdelijke gebruikslicenties op niet specifiek voor
een klant gemaakte software (massaproductie) om te downloaden,
op CD of andere fysieke mediadrager (behoren tot Computer software
originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties )
vergoedingen voor gebruikslicenties op specifiek voor een klant
gemaakte software (behoren tot Computer software originelen:
vergoedingen voor gebruikslicenties)
Computer
Uitvoer:
software
originelen:
vergoedingen voor
licenties op
Invoer:
reproductie en/of
distributie

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor licenties op reproductie
en/of distributie van software en computerprogramma's.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of
distributie van software en computerprogramma's.

Onder licenties voor reproductie vallen rechten om alle vormen van
definitieve of tijdelijke identieke kopieën van software en
computerprogramma’s te mogen maken voor een derde of voor eigen
gebruik.
Onder licenties voor distributie vallen rechten om materiële exemplaren
van software en computerprogramma's op de markt te mogen brengen ,
verspreiden en verhandelen.
Ook het recht om te mogen invoeren of uitvoeren binnen/buiten de EU
van dergelijke exemplaren valt hieronder.
Exclusief:
- aan- en verkoop van eigendomsrechten op computersoftware
originelen en applicaties (behoren tot Computer software originelen:

Handleiding Internationale Handel in Diensten

32/51

-

-

-

aan- en verkoop van eigendomsrechten)
vergoedingen voor tijdelijke gebruikslicenties op niet specifiek voor
een klant gemaakte software (massaproductie) om te downloaden,
op CD of andere fysieke mediadrager (behoren tot Computer software
originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties)
vergoedingen voor gebruikslicenties op specifiek voor een klant
gemaakte software (behoren tot Computer software originelen:
vergoedingen voor gebruikslicenties)
niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) op
CD of andere fysieke mediadrager met permanent gebruiksrecht
(behoeft niet te worden opgegeven)

Computer
Uitvoer:
software
originelen:
vergoedingen voor
gebruikslicenties

Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor gebruikslicenties op
specifiek voor een klant gemaakte software en op niet
specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie)
met tijdelijke gebruikslicenties om te downloaden, op CD of
andere fysieke mediadrager.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op specifiek voor
een klant gemaakte software en 0p niet specifiek voor een
klant gemaakte software (massaproductie) met tijdelijke
gebruikslicenties om te downloaden, op CD of andere fysieke
mediadrager.

Let op! Tijdelijke gebruikslicentie houdt in dat de koper na afloop van het
contract met de softwareleverancier geen gebruik meer mag of kan
maken van de software.
Bij permanent gebruiksrecht komt het economisch risico bij de koper te
liggen. De aan- en verkoop van de software met permanent gebruiksrecht
vormt een economisch goed en dient niet opgegeven te worden.
Exclusief:
aan- en verkoop van eigendomsrechten op computersoftware
originelen en applicaties (behoren tot Computer software originelen:
aan- en verkoop van eigendomsrechten)
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
computerprogramma's (behoren tot Computer software originelen:
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie)
niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie)
op CD of andere fysieke mediadrager met permanent
gebruiksrecht (behoeft niet te worden opgegeven)
Informatiediensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
informatiediensten.
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Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
informatiediensten.

Inclusief:
diensten van persbureaus
leveren van nieuws, foto’s en artikelen aan de media
aan- en verkoop van exclusieve informatie
honoraria betaald aan freelance journalisten en zelfstandige
fotografen
databasediensten zoals databaseontwerp, gegevensopslag en verspreiding
diensten van internetzoekmachines
abonnementen op nieuwsvoorzieningen, tijdschriften, kranten en
krantendatabases (per gewone post, elektronisch verzonden of
online)
diensten van bibliotheken en archieven
Exclusief:
massaverkoop van kranten en tijdschriften (behoeft niet te worden
opgegeven)
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Research and development
R&D:
het
verrichten van
speur- en
ontwikkelingswerk

Research and development omvat diensten in verband met het verrichten
van onderzoek in de natuur-, sociale en geesteswetenschappen en het
experimenteel ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Het
betreft al dan niet specifiek voor een klant verricht speur- en
ontwikkelingswerk.
Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het verrichten van speur- en
ontwikkelingswerk.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het verrichten van speur- en
ontwikkelingswerk.

Inclusief:
fundamenteel onderzoek: experimenteel of theoretisch
onderzoek gericht op kennisvermeerdering
toegepast onderzoek: origineel onderzoek gericht op een
specifieke praktische toepassing
experimentele ontwikkeling: het ontdekken of ontwikkelen van
nieuwe producten en processen, waaronder kwaliteitsverbetering
industrieel design
Exclusief:
marktonderzoek (behoort tot Adverteren, marktonderzoek en
opiniepeilingen)
vergoedingen voor aan- en verkoop van eigendomsrechten die
voortvloeien uit R&D (behoren tot R&D: aan- en verkoop van
eigendomsrechten op R&D)
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
resultaten van R&D (behoren tot R&D: vergoedingen voor licenties
op reproductie en/of distributie van R&D)
vergoedingen voor gebruikslicenties op resultaten van R&D
(behoren tot R&D: vergoedingen voor gebruikslicenties op
resultaten van R&D)
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Uitvoer:
R&D:
technische test- en
analysediensten
ten behoeve van
octrooien
Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor technische test- en
analysediensten ten behoeve van het verkrijgen van octrooien
(patenten).
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor technische test- en
analysediensten ten behoeve van het verkrijgen van octrooien
(patenten).

Exclusief:
testen en inspecteren van alle soorten materialen en producten
(behoren tot Wetenschappelijke en andere technische diensten)
certificeren van consumentengoederen, auto's, vliegtuigen,
fabrieken en dergelijke (behoort tot Wetenschappelijke en andere
technische diensten)
technische studies en advisering (behoren tot Wetenschappelijke en
andere technische diensten)
Uitvoer:
R&D:
aan- en verkoop
van
eigendomsrechten
Invoer:
op R&D

de waarde van de door uw bedrijf aan een niet-ingezeten
bedrijf verkochte eigendomsrechten die voortvloeien uit
research and development.
de waarde van de door uw bedrijf van een niet-ingezeten
bedrijf aangekochte eigendomsrechten die voortvloeien uit
research and development.

Bij deze transacties wordt het eigendomsrecht volledig overgedragen aan
de koper.
De koper wordt wettelijk gezien als de rechthebbende op de voordelen
die uit het eigendom voortvloeien en draagt alle hieraan verbonden
risico’s.
Inclusief:
aan- en verkoop van octrooien (patenten) die voortvloeien uit
research and development
aan- en verkoop van copyrights op uitkomsten van R&D
aan- en verkoop van originele ontwerpen, zoals industrieel
design, grafisch design en dergelijke
aan- en verkoop van copyrights op industriële blauwdrukken en
dergelijke
aan- en verkoop van fabrieks- en bedrijfsgeheimen
Exclusief:
vergoedingen voor gebruikslicenties op resultaten van R&D
(behoren tot R&D: vergoedingen voor gebruikslicenties op
resultaten van R&D)
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
resultaten van R&D (behoren tot R&D: vergoedingen voor licenties
op reproductie en/of distributie van R&D)
vastleggen van rechten met betrekking tot octrooien, patenten en
licenties (behoort tot Juridische diensten)
vergoedingen voor verkoop van eigendomsrechten op
handelsmerken en franchises (behoren tot Franchises en
handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten)
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-

aan- en verkoop van copyrights op boeken en andere audiovisuele
en artistieke originelen (behoort tot Aan- en verkoop van
eigendomsrechten op audiovisuele en artistieke originelen)

R&D:
Uitvoer:
vergoedingen voor
licenties op
reproductie en/of
distributie van
Invoer:
R&D

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of
distributie van resultaten van research and development.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of
distributie van resultaten van research and development.

Onder licenties voor reproductie vallen rechten om alle vormen van
definitieve of tijdelijke identieke kopieën van resultaten van research and
development te mogen maken voor een derde of voor eigen gebruik.
Onder licenties voor distributie vallen rechten om materiële exemplaren
van resultaten van research and development op de markt te mogen
brengen , verspreiden en verhandelen.
Ook het recht om te mogen invoeren of uitvoeren binnen/buiten de EU
van dergelijke exemplaren valt hieronder.
Exclusief:
vergoedingen voor aan- en verkoop van eigendomsrechten die
voortvloeien uit R&D (behoren tot R&D: aan- en verkoop van
eigendomsrechten op R&D)
vergoedingen voor gebruikslicenties op resultaten van R&D
(behoren tot R&D: vergoedingen voor gebruikslicenties op
resultaten van R&D)
R&D:
Uitvoer:
vergoedingen voor
gebruikslicenties
op resultaten van
R&D
Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op resultaten van
research and development.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op resultaten van
research and development.

Let op! Tijdelijke gebruikslicentie houdt in dat de koper na afloop van het
contract met de R&D- leverancier geen gebruik meer mag of kan maken
van resultaten van research and development.
Bij permanent gebruiksrecht komt het economisch risico bij de koper te
liggen. De aan- en verkoop van resultaten van research and development
met permanent gebruiksrecht vormt een economisch goed en dient niet
opgegeven te worden.
Exclusief:
vergoedingen voor aan- en verkoop van eigendomsrechten die
voortvloeien uit R&D (behoren tot R&D: aan- en verkoop van
eigendomsrechten op R&D)
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-

-

vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
resultaten van R&D (behoren tot R&D: vergoedingen voor licenties
op reproductie en/of distributie van R&D)
vergoedingen voor het ontwikkelen van computerprogramma’s
(behoren tot Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten)
vergoedingen voor het ontwikkelen van audiovisuele producten
(behoren tot Audiovisuele, artistieke en daaraan verbonden
diensten, exclusief eigendomsrechten)
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Professionele en managementadviesdiensten
Juridische
diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van juridische diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van juridische diensten.

Inclusief:
- vastleggen van rechten met betrekking tot octrooien, patenten en
licenties
Accounting,
auditing,
boekhouding en
belastingadvies

Zakelijk advies,
managementadvies en public
relations

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van accounting,
auditing, boekhouding en belastingadvies.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van accounting,
auditing, boekhouding en belastingadvies.

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van zakelijk advies,
managementadvies en public relations.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van zakelijk advies,
managementadvies en public relations.

Inclusief:
advies en operationele ondersteuning ten behoeve van
bedrijfsbeleid en -strategie
planning, structurering, beheer en controle van de organisatie
verbetering van bedrijfsimago en relatie met publiek en andere
instellingen
management auditing
markt-, human resource- en productiemanagement
projectmanagementadvies
vergoeding voor managementkosten (voor planning, organisatie
en controle) van een Nederlands moederbedrijf aan een nietingezeten dochterbedrijf of andersom
Let op: intercompanydiensten of algemeen doorbelaste diensten tussen
uw onderneming en niet-ingezeten moeder- of dochterbedrijf zo goed
mogelijk splitsen naar de afzonderlijke diensten.
Exclusief:
adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen (behoren tot
Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen)
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Adverteren,
Uitvoer:
marktonderzoek
en opiniepeilingen

Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten
verbonden aan adverteren, marktonderzoek, opiniepeilingen,
tentoonstellingen en congressen.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten
verbonden aan adverteren, marktonderzoek, opiniepeilingen,
tentoonstellingen en congressen.

Inclusief:
ontwerp en ontwikkeling van advertenties en reclame door
reclamebureaus
plaatsing van advertenties en reclame in de media en (ver)koop van
advertentieruimte en tijd
organiseren en inrichten van tentoonstellingen en congressen
promotie van producten
marktonderzoek, telemarketing en opiniepeilingen
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Technische, aan de handel verbonden en andere zakelijke diensten
Architectendiensten

Uitvoer:

de door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
architectendiensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
architectendiensten.

Inclusief:
architectonische stadsontwikkeling en ontwerp van landelijk
infrastructuur
leveren van architectonische studies en rapporten
projectplanning en ontwerp
advisering, planning, ontwikkeling en ontwerp van gebouwen en
landschappen
Ingenieursdiensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
ingenieursdiensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van
ingenieursdiensten.

Inclusief:
ontwerp en ontwikkeling van machines, materialen, instrumenten,
structuren, processen en systemen
Exclusief:
- ontwerp van boortorens en booreilanden (behoor tot Aan de
mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten)
- ingenieursdiensten ten behoeve van delfstoffen, olie- en gaswinning
(behoren tot Aan de mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden
diensten)
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Wetenschappelijke en andere
technische
diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van wetenschappelijke
en andere technische diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van wetenschappelijke
en andere technische diensten.

Inclusief:
landmeetkundig onderzoek en cartografie
weersverwachtingen en meteorologische diensten
wetenschappelijk en technisch advies
diensten verbonden aan milieu audits
adviesdiensten voor het beheer van milieu en natuurlijke
rijkdommen
testen en inspecteren van materialen en producten
laboratoriumdiensten
testen en certificeren van boortorens en booreilanden
inspecteren en certificeren van consumentengoederen, auto's,
vliegtuigen, fabrieken en dergelijke
Exclusief:
mijnbouwkundige ingenieursdiensten (behoren tot Aan de
mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten)
technisch testen ten behoeve van onderhoud en reparatie van
voertuigen (behoren tot Onderhoud en reparatie)
technische test- en analysediensten ten behoeve van octrooien
(behoren tot R&D: Technische test- en analysediensten ten
behoeve van octrooien)
Afvalverwerking
en milieudiensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van afvalverwerking en
milieudiensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van afvalverwerking en
milieudiensten.

Inclusief:
behandeling en be- en verwerking van (radioactief) afval
bodemsanering
reinigen van riolen, septische tanks en dergelijke
Exclusief:
- betalingen aan overheid ter verkrijgen van emissierechten (behoeven
niet te worden opgegeven)
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Aan de landbouw,
bosbouw en
visserij verbonden
diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten
verbonden aan de landbouw, bosbouw en visserij.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten
verbonden aan de landbouw, bosbouw en visserij.

Inclusief:
(ver)huur van landbouwmachines met personeel
oogsten
behandeling van gewassen
diensten verbonden aan bosbouw en houtvesterij
onkruid- en ongediertebestrijding
diensten voor het onderbrengen, verzorgen en fokken van dieren
diensten verbonden aan jacht
diensten verbonden aan visserij
veterinaire diensten
Exclusief:
- levering van landbouwmachines zonder personeel (behoort tot
Operationele leasing)
Aan de mijnbouw,
olie- en
gaswinning
verbonden
diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten
verbonden aan de mijnbouw, olie- en gaswinning.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten
verbonden aan de mijnbouw, olie- en gaswinning.

Inclusief:
diensten voor olie- en gaswinning, zoals boren, bouwen van
boortorens, slaan van olie- en gasputten
onderzoek en opsporing van minerale (brand)stoffen
mijnbouwkundig en geologisch onderzoek
- ontwerp van boortorens en booreilanden
ingenieursdiensten ten behoeve van delfstoffen, olie- en gaswinning
onderhoud en reparatie van boortorens en booreilanden
repareren en ontmantelen van voorzieningen voor olie- en
gaswinning
Exclusief:
testen en certificeren van boortorens en booreilanden (behoort tot
Wetenschappelijke en andere technische diensten)
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Operationele
leasing

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van operationele
leasing diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van operationele
leasing diensten.

Inclusief:
(ver)huur van woningen en andere gebouwen
(ver)huur van stands en ruimtes ten behoeve van tentoonstellingen
en congressen
(ver)huur van vervoermiddelen zonder bemanning
(ver)huur van machines en apparatuur zonder bemanning
(ver)huur van verplaatsbare containers
(ver)huur van televisies, radio's, videorecorders en aanverwante
apparatuur en accessoires
(ver)huur van meubels en andere huishoudelijke apparaten
(ver)huur van vrijetijdsartikelen
Exclusief:
financiële leasing (behoeft niet te worden opgegeven)
(ver)huur van telecommunicatielijnen of –capaciteit (behoort tot
Telecommunicatiediensten)
(ver)huur van vervoermiddelen met bemanning (behoort tot
Vervoersdiensten)
(ver)huur van accommodaties en vervoermiddelen aan reizigers
tijdens hun verblijf in het land buiten hun eigen land (behoeft niet
te worden opgegeven)
(ver)huur van gebouwen ten behoeve van ambassades (behoeft niet
te worden opgegeven)
Aan de handel
verbonden
diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van aan de handel
verbonden diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van aan de handel
verbonden diensten.

Inclusief:
vergoedingen voor diensten van goederenmakelaars,
bemiddelaars, (handels)agenten meestal uitgedrukt in commissies
vergoedingen voor diensten ten behoeve van verkoop van
goederen bij veilingen, inclusief internetveilingen, meestal
uitgedrukt in commissies
Exclusief:
bemiddeling bij vervoersdiensten (behoort tot Vervoersdiensten)
diensten van effecten makelaars (behoren tot Financiële diensten
(expliciet in rekening gebracht))
diensten van touroperators (behoren tot Andere niet elders genoemde
zakelijke diensten)
reisbemiddeling (behoort tot Andere niet elders genoemde zakelijke
diensten)
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Andere niet elders
genoemde
zakelijke diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van andere niet elders
genoemde zakelijke diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van andere niet elders
genoemde zakelijke diensten.

Inclusief:
distributie van elektriciteit, water, stoom, olie en gas voor zo ver
te onderscheiden van de transmissie
aanwerven en plaatsen van personeel
diensten van callcentra
creditcardrapportagediensten
diensten van touroperators
reisbemiddeling
beveiliging- en opsporingsdiensten
vertalen van teksten en tolkendiensten
schoonmaken van gebouwen aan de binnenkant
beheer van en handel in onroerend goed
diensten van uitgeverijen
Exclusief:
- reinigen van gebouwen aan de buitenkant (behoort tot Bouwdiensten)
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Persoonlijke, culturele en recreatieve diensten
Audiovisuele,
Uitvoer:
artistieke en
daaraan
verbonden
diensten, exclusief Invoer:
eigendomsrechten

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van
audiovisuele, artistieke en daaraan verbonden diensten.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van
audiovisuele, artistieke en daaraan verbonden diensten.

Inclusief:
diensten van kunstenaars en artiesten
diensten verbonden aan optredens van artiesten
(theateroptredens, opera’s, musicals, circussen en dergelijke)
live presentaties en promoties
diensten verbonden aan sportevenementen
diensten verbonden aan de opname van liveoptredens
diensten verbonden aan de productie van radio en
televisieprogramma's, films en andere audiovisuele producten
vergoeding voor toegang tot versleutelde televisiezenders via
kabel en satelliet
verhuur van audiovisuele producten op CD, DVD en dergelijke
downloaden van films, muziek, boeken en dergelijke
(live)streaming
Exclusief:
verkoop van audiovisuele en aanverwante producten op fysieke
media met onbeperkt gebruiksrecht (behoeft niet te worden
opgegeven)
vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van
audiovisuele producten (behoren tot Audiovisuele en artistieke
originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of
distributie van audiovisuele, artistieke en gerelateerde producten)
vergoedingen voor uitzendrechten voor evenementen (behoren tot
Audiovisuele en artistieke originelen: vergoedingen voor licenties op
reproductie en/of distributie van audiovisuele, artistieke en gerelateerde
producten)
vergoedingen voor reproductie en/of distributie van originele
werken van artiesten, auteurs, waaronder vertaalrechten,
componisten en kunstenaars (behoren tot Audiovisuele en
artistieke originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of
distributie van audiovisuele, artistieke en gerelateerde producten)
downloaden van games en software (behoort tot
Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten)
aan- en verkoop van films, muziek, boeken, games en dergelijke
op CD, DVD of andere fysieke mediadrager (behoeft niet te worden
opgegeven)
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Aan- en verkoop
van eigendomsrechten op
audiovisuele en
artistieke
originelen

Uitvoer:

de waarde van de door uw bedrijf aan een niet-ingezeten
bedrijf verkochte eigendomsrechten op audiovisuele en
artistieke originelen.

Invoer:

de waarde van de door uw bedrijf van een niet-ingezeten
bedrijf aangekochte eigendomsrechten op audiovisuele en
artistieke originelen.

Bij deze transacties wordt het eigendomsrecht volledig overgedragen aan
de koper.
De koper wordt wettelijk gezien als de rechthebbende op de voordelen
die uit het eigendom voortvloeien en draagt alle hieraan verbonden
risico’s.

Inclusief:
aan- en verkoop van radio- en televisie-uitzendingen,
muziekopnames, films en video-opnames
aan- en verkoop van originele werken van artiesten, auteurs,
componisten en kunstenaars
Vergoedingen
voor licenties op
reproductie en/of
distributie van
audiovisuele,
artistieke en
gerelateerde
producten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor licenties op
reproductie en/of distributie van audiovisuele, artistieke en
gerelateerde producten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of
distributie van audiovisuele, artistieke en gerelateerde
producten.

Onder licenties voor reproductie vallen rechten om alle vormen van
definitieve of tijdelijke identieke kopieën van audiovisuele, artistieke en
gerelateerde producten te mogen maken voor een derde of voor eigen
gebruik.
Onder licenties voor distributie vallen rechten om materiële exemplaren
van audiovisuele, artistieke en gerelateerde producten op de markt te
mogen brengen, verspreiden en verhandelen.
Ook het recht om te mogen invoeren of uitvoeren binnen/buiten de EU
van dergelijke exemplaren valt hieronder.
Inclusief reproductie en/ of distributie betreffende:
radio- en televisie-uitzendingen, muziekopnames, films en videoopnames
originele werken van artiesten, auteurs, componisten en kunstenaars
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Vergoedingen
Uitvoer:
voor
gebruikslicenties
op audiovisuele en
artistieke
producten
Invoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor gebruikslicenties op al
dan niet specifiek voor een klant gemaakte audiovisuele en
artistieke producten en in massa geproduceerde audiovisuele
en artistieke producten met tijdelijke gebruikslicenties om te
downloaden, op CD of andere fysieke mediadrager.
aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op al dan niet
specifiek voor een klant gemaakte audiovisuele en artistieke
producten en in massa geproduceerde audiovisuele en
artistieke producten met tijdelijke gebruikslicenties om te
downloaden, op CD of andere fysieke mediadrager.

Let op! Tijdelijke gebruikslicentie houdt in dat de koper na afloop van het
contract met de productleverancier geen gebruik meer mag of kan maken
van de audiovisuele, artistieke en gerelateerde producten.
Bij permanent gebruiksrecht komt het economisch risico bij de koper te
liggen. De aan- en verkoop van de audiovisuele, artistieke en gerelateerde
producten met permanent gebruiksrecht vormt een economisch goed en
dient niet opgegeven te worden.

Andere
persoonlijke,
culturele en
recreatieve
diensten

Uitvoer:

door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een
niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van andere
persoonlijke, culturele en recreatieve diensten.

Invoer:

aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een
niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van andere
persoonlijke, culturele en recreatieve diensten.

Inclusief:
diensten door Nederlands (para)medisch personeel, medische
laboratoria en ziekenhuizen geleverd in het buitenland
diensten van niet-ingezeten (para)medisch personeel, medische
laboratoria en ziekenhuizen geleverd in Nederland
cursussen en opleidingen verzorgd in het buitenland door
Nederlandse docenten
cursussen en opleidingen verzorgd in Nederland door nietingezeten docenten
afstandsonderwijs (via satelliet, televisie of internet)
diensten van niet-ingezeten musea en andere culturele instellingen,
geleverd in Nederland
diensten van Nederlandse musea en andere culturele instellingen,
geleverd in het buitenland
diensten verbonden aan het organiseren van loterijen en gokken
vergoedingen en prijzengelden van sporters
deelnamegelden en contributies van sportorganisaties
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Exclusief:
aan gezondheidszorg verbonden diensten geleverd aan
Nederlandse ingezetenen tijdens hun verblijf in het buitenland
(behoeven niet te worden opgegeven)
aan gezondheidszorg verbonden diensten geleverd aan nietingezetenen tijdens hun verblijf in Nederland (behoeven niet te
worden opgegeven)
cursussen en opleidingen van Nederlandse ingezetenen tijdens hun
verblijf in het buitenland (behoeven niet te worden opgegeven)
cursussen en opleidingen van niet-ingezetenen tijdens hun
verblijf in Nederland (behoeven niet te worden opgegeven)
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Transito- en entrepothandel
Transitohandel:
aan- en verkoop
van goederen

Van transitohandel is sprake wanneer uw bedrijf goederen aankoopt bij
een niet-ingezeten bedrijf en deze goederen vervolgens doorverkoopt
aan een ander niet-ingezeten bedrijf. De aan- en verkochte goederen
passeren daarbij niet de Nederlandse grens.
Uitvoer:

betreft de verkoopwaarde van de transitohandelsgoederen,
door uw bedrijf in rekening gebracht aan een niet-ingezeten
bedrijf.

Invoer:

betreft de aankoopwaarde van de transitohandelsgoederen,
door een niet-ingezeten bedrijf aan uw bedrijf in rekening
gebracht.

Let op: de aankoop van transitohandelsgoederen dient u op te geven (als
invoer) in het kwartaal dat deze worden doorverkocht (uitvoer), ook al
vindt de feitelijke aankoop in een eerder kwartaal plaats.
Transitohandelsgoederen ondergaan vanaf het moment van aankoop en
tot het moment van doorverkoop geen substantiële bewerking.
Aangekochte goederen, die voor de doorverkoop wél een substantiële
bewerking ondergaan, worden niet beschouwd als
transitohandelsgoederen en behoeven zowel bij de invoer als uitvoer niet
te worden gerapporteerd.
Exclusief:
vrachtvervoersdiensten (behoren tot Vervoersdiensten)
vrachtverzekeringsdiensten (behoren tot Vrachtverzekeringen:
premies en uitkeringen)
Entrepothandel:
aan- en verkoop
van goederen

Van entrepothandel is sprake wanneer uw bedrijf goederen aankoopt bij
een niet-ingezeten bedrijf en deze goederen tot het moment van
doorverkoop aan een ander niet-ingezeten bedrijf in een douaneentrepot in Nederland opslaat. De doorverkochte goederen verlaten
Nederland weer zonder in Nederland te zijn ingeklaard. Het betreft hier
alleen goederen die door uw bedrijf buiten de EU zijn aangekocht.
Uitvoer:

betreft de verkoopwaarde van de entrepothandelsgoederen,
door uw bedrijf in rekening gebracht aan een niet-ingezeten
bedrijf.

Invoer:

betreft de aankoopwaarde van de entrepothandelsgoederen,
door een niet-ingezeten bedrijf aan uw bedrijf in rekening
gebracht.

Let op: de aankoop van entrepothandelsgoederen dient u op te geven
(als invoer) in het kwartaal, dat deze worden doorverkocht (uitvoer), ook
al vindt de feitelijke aankoop in een eerder kwartaal plaats.
Exclusief:
goederen die vanuit een douane-entrepot in Nederland worden
ingeklaard (behoeven niet te worden opgegeven)
vrachtvervoersdiensten (behoren tot Vervoersdiensten)
vrachtverzekeringsdiensten (behoren tot Vrachtverzekeringen:
premies en uitkeringen)
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