Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd Koninkrijk?
Zo gaat dat na de Brexit

Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1
4

Vraag een EORI-nummer
(douanenummer) aan bij de
Britse overheid

2

Deel douane-informatie

Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
helpen je er stap voor stap doorheen!
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Pas je systemen aan
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Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen
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English version

Regel je retouren goed

3
Bereid je zending
digitaal voor

6

Next step

Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
Stap 1
Registreer je bij de Britse belastingdienst
helpen je er stap voor stap doorheen!

Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd Koninkrijk?
Zo gaat dat na de Brexit

English version

Je moet voortaan namelijk zelf BTW afdragen aan de Britse
belastingdienst. Dit geldt voor zendingen met een waarde

Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1

(douanenummer) aan bij de
Behalve BTW komen er voor zendingen die meer waard zijn dan 135
overheid
pond mogelijk ook nogBritse
invoerrechten
en inklaringskosten bovenop. Bij

2

die zendingen gaat het betalen van belasting iets anders. Voor deze
pakketten betaalt de ontvanger namelijk alle belastingen aan onze
bezorgpartner in het VK. Het gaat dan om de BTW, inklaringskosten en
mogelijke invoerrechten. Wanneer de goederen hun oorsprong kennen
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binnen de EU is het in principe niet nodig om invoerrechten te betalen.
Let op!

Verkoop je alleen B2B en heeft jouw klant een BTW-nummer?

Deel douane-informatie

4

onder de £135, die je naar
consumenten
in het VK verstuurt.
Vraag
een EORI-nummer

Pas
je systemen aan
Dan is de registratie niet
nodig.
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Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen
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Regel je retouren goed

3
Bereid je zending
digitaal voor
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Next step

Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd Koninkrijk?
Zo gaat dat na de Brexit

Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1

Stap 2
Vraag een EORI-nummer (douanenummer)
aan bij de Britse overheid
Vraag een EORI-nummer
Dat heb je nodig om je(douanenummer)
goederen aan te kunnen geven
aan bij
bijdede
Britse douane en te kunnen blijven handelen met het VK.
Britse overheid
Let op!

2

Heb je al een douanenummer voor verzendingen buiten de EU?
Dat is niet geldig in het VK, dus je moet echt een nieuwe aanvragen
rechtstreeks bij de Britse overheid.

Deel douane-informatie
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Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
helpen je er stap voor stap doorheen!
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Pas je systemen aan

CN22

CN23

Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen
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English version

Regel je retouren goed

3
Bereid je zending
digitaal voor

6

Next step

Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
helpen je er stap voor stap doorheen!

Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd
Koninkrijk?
Stap 3
Zo gaat dat na de Brexit

Regel je retouren ook

English version

Wat als je Engelse klanten iets terug willen sturen? Dan gaat dat
precies zoals op de heenreis, maar dan andersom. Dan moet er dus

Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1

eenbetaald.
EORI-nummer
en (afhankelijk van de waarde)Vraag
BTW worden
Zorg ook hier

dus voor de juiste douaneformulieren.
Ook kunnen er inklaringsen de
(douanenummer)
aan bij
handlingkosten bijkomen.

Britse overheid

2

Minder gedoe graag? Een mogelijkheid is om een ‘artikel 23
vergunning’ aan te vragen voor je retouren. Daarmee geef je
de invoer aan in je eigen BTW-aangifte en hoef je bij de douane
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niet per item BTW te betalen. Wij kunnen je retouren sneller,

vereenvoudigd inklaren. Dat geldt voor producten met een waarde
tot €150.

Deel douane-informatie

4

aangifte van de spullen worden gedaan bij de Nederlandse douane

Let op!

Pas je systemen aan

De aanvraag voor een vergunning artikel 23 duurt 8 weken.
Daarnaast zijn er ook andere manieren om dit te regelen.

CN22

5

Bespreek daarom altijd met je belastingadviseur welke oplossing
het beste past.
CN23

Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen

Regel je retouren goed

3
Bereid je zending
digitaal voor
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Next step

Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
helpen je er stap voor stap doorheen!

Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd Koninkrijk?
Zo gaat dat na de Brexit
Stap 4
Deel douane-informatie
Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1

voor zowel de heen als(douanenummer)
de eventuele terugreis vanaan
het pakket.
bij deAnders
kunnen we het in beide gevallen niet verwerken. Op het formulier zet

Britse overheid

2

3

je extra informatie over je zending. Wat zit er in? Wat is het waard? Ook
moet je een HS-code invullen, een code die de Britse douane gebruikt
om goederen in te delen en te beoordelen. Jouw code vind je hier.

GB000123456

Als je je zending voorbereidt via MijnPostNL of de

CN22

Dat print je, samen met je verzendlabel en je plakt
het op je pakket.

Deel douane-informatie

4

Regel je retouren goed

Bij elke zending moet voortaan
Vraag een
een douaneformulier
EORI-nummer
zitten. Dit geldt

PostNL API, krijg je automatisch het goede formulier.

Pas je systemen aan

CN22

CN23

Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen

5

English version

CN23

Bereid je zending
digitaal voor

6

Next step

Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd Koninkrijk?
Zo gaat dat na de Brexit
Stap 5
Pas je systemen aan
Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1

Je moet voortaan douane-informatie
Vraag een EORI-nummer
meegeven. En ook zal het

verzendlabel een ander
formaat of uiterlijk hebben
dan bij
je gewend
(douanenummer)
aan
de

bent. Om alles soepel en zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen,

Britse overheid

2

moet je eigen systeem ook klaar zijn om de extra douane-informatie te
verwerken en met ons te delen.
Gebruik je Mijn PostNL, de PostNL API, Plug-ins of je eigen systemen?
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Kijk dan op onze developers portal hoe je je systeem aanpast.
Deel dit eventueel met je IT afdeling.

Deel douane-informatie

4

Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
helpen je er stap voor stap doorheen!

Pas je systemen aan

CN22

CN23

Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen
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English version

Regel je retouren goed

3
Bereid je zending
digitaal voor

6

Next step

Zakelijk goederen versturen
naar het Verenigd Koninkrijk?
Zo gaat dat na de Brexit
Stap 6
Bereid je zending digitaal voor
Registreer je bij de Britse
belastingdienst

1

Het VK wil, net zoals andere
Vraag
landen,
eenweten
EORI-nummer
wat er hun land binnenkomt.
Dat moet je van tevoren,
digitaal met ons delen. aan bij de
(douanenummer)

Britse overheid

2

Zodra je jouw verzendlabel inclusief douanegegevens hebt
aangemaakt, kunnen we die digitale informatie meteen aan het
VK doorgeven. Zo gaat je douaneproces daar soepel en krijgen
je klanten hun bestelling zo snel mogelijk.
Let op!
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Door alle extra douane-handelingen en eventuele inklaring,
kan je zending er minimaal 1 dag langer over doen.

Deel douane-informatie

4

Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
Nederland en het VK. Dat betekent dat
je een paar dingen moet regelen voor je
pakjes en pakketten. Geen zorgen, we
helpen je er stap voor stap doorheen!

Pas je systemen aan

CN22

CN23

Bij deze stappen kan PostNL je verder helpen
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English version

Regel je retouren goed

3
Bereid je zending
digitaal voor

6

Next step

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd. Of moeten we zeggen:
congratulations? Als je deze 6 stappen
hebt doorlopen ben je helemaal klaar
voor je zaken met het VK na de Brexit.

Help!?
We doen alles om je pakketten zo goed
mogelijk aan de overkant te bezorgen.
Heb je vragen over stap 1, 2 of 3?
Het Nederlandse Brexitloket en de
Belastingdienst beantwoorden ze graag!
Voor alle overige vragen kan je bij PostNL
terecht. Kijk op postnl.nl/brexit.

Bekijk deze handige links

English version

Nederland
• Brexit en jouw douanezaken
• Het Brexitloket van de rijksoverheid
• Brexit toolkit
• Vergunning artikel 23
• Andere retouroplossingen

Verenigd Koninkrijk
• Britse belastingdienst
• Britse overheid
• Changes to VAT for the treatment of imported items
• Details of the import and export processes
• Goods sent from abroad

Terug naar het overzicht

Sending commercial goods
to the united kingdom?
This is how it works after Brexit.

Register with the UK HM
Revenue and Customs

1
4

Request an EORI number
(customs number) from the
UK government

2

Share customs information
CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
things with regard to your packages and
parcels. But don’t worry: just follow our stepby-step guide and it should be no problem!
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Adjust your systems

5

Nederlandse versie

Next step

Also organise your returns

3
Digitally prepare
your shipment

6

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
things with regard to your packages and
parcels. But don’t worry: just follow our stepStep 1
Register with the UK HM Revenue
and Customs
by-step
guide and it should be no problem!

Sending commercial goods
to the united kingdom?
This is how it works after Brexit.

Register with the UK HM
Revenue and Customs

1

and Customs in the United
Kingdom.
applies
to all shipments with
Request
anThis
EORI
number
a value of less than £135.
(customs number) from the

UK government

2

In addition to VAT, shipments worth more than £ 135 may also be subject
to import duties and clearance costs. Paying taxes for those shipments is a
bit different; the recipient pays all VAT, clearance costs and possible import
duties to our delivery partner in the UK. In principle however, EU import

GB000123456

duties are not levied for goods originating within the EU.
Please note

Do you only sell B2B and does your client have a

Share customs information

4

Because from now on, you’re going to have to pay VAT to HM Revenue

CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

VAT number? Then you do not need to register.

Adjust your systems

5

Nederlandse versie

Next step

Also organise your returns

3
Digitally prepare
your shipment

6

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
Nederlandse versie
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
things with regard to your packages and
Next step
parcels. But don’t worry: just follow our stepStep 2
by-step guide and it should be no problem!
Request an EORI number (customs number)
from the UK government
Request an EORI number
Also organise your returns
You’ll need this to be able
to declare number)
your goods forfrom
UK Customs
(customs
the
clearance so you can continue to trade with the UK.
UK government

Sending commercial goods
to the united kingdom?
This is how it works after Brexit.

Register with the UK HM
Revenue and Customs

1

Please note

This is NOT valid in the UK, so you’ll really have to request one directly
from the UK government.

Share customs information

4

2

Already have a customs number for shipments outside the EU?

CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

GB000123456

Adjust your systems

5

GB000123456

3

Digitally prepare
your shipment

6

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
Step 3
things with regard to your packages and
This is how it works after Brexit.
Also organise your returns
parcels. But don’t worry: just follow our stepWhat if your UK customers want to send something back? by-step
This works guide and it should be no problem!

Sending commercial goods
to the united kingdom?

Nederlandse versie

Next step

exactly the same as on the outward journey, just in the other direction.

Register with the UK HM
Revenue and Customs

1

Request
an (VAT)
EORIwillnumber
clearance and (depending on their
value) BTW
have to be

paid. Ensure you have the correct
customs forms.
The items
may also
(customs
number)
from
the
be subject to clearance and handling
charges.
UK government

2

Would you like to cut out the hassle? Then apply for an ‘artikel 23
vergunning’ (article 23 permit) for your returns. When you have this, you
can record the import on your own BTW (VAT) return and you won’t have
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to pay BTW (VAT) at customs for each item. We can clear returns with a
value of up to €150 quickly and easily at customs.

Share customs information

4

So in this case, the products have to be declared for Dutch Customs

Please note

The application for an artikel 23Adjust
vergunning
takes
8 weeks to process.
your
systems

However, there are other ways available to arrange this. So it is best if you
first talk to your tax consultant to find out which solution is right for you.

CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

5

Also organise your returns

3
Digitally prepare
your shipment

6

Sending commercial goods
to the united kingdom?
This is how it works after Brexit.
Step 4
Share customs information
Register with the UK HM
Revenue and Customs

1

Each item must include
Request
a customs form.
an EORI
This applies
number
to both what you

send and potential returns.
Otherwise,
we will not be
able the
to process the
(customs
number)
from
shipments. Use this form to give additional information about the item

UK government

2

3

also enter an HS code, which is used by UK customs to sort and assess
each item. You can find your code here.

GB000123456

When you prepare your shipment via MijnPostNL or use
the PostNL API you’ll automatically get the right form.

CN22

Print this out together with your shipping label and stick
it on the parcel.

CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

Adjust your systems

5

Nederlandse versie

Next step

Also organise your returns

you are sending. What are the contents? What is the value? You must

Share customs information

4

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
things with regard to your packages and
parcels. But don’t worry: just follow our stepby-step guide and it should be no problem!

CN23

Digitally prepare
your shipment

6

Sending commercial goods
to the united kingdom?
This is how it works after Brexit.
Step 5
Adjust your systems
Register with the UK HM
Revenue and Customs

1

From now on, you must
Request
provide customs
an EORI
information.
number
The shipping
label will also have a different
formatnumber)
or layout from
the one
you’re
(customs
from
the

used to. To make sure everything runs smoothly – automated wherever

UK government

2

possible – your system must be ready to process additional customs
information and share it with us.
Using MijnPostNL, the PostNL API, Plug-ins or your

GB000123456

own systems? Then visit our developers portal to find
out how to adjust your system. Share this with your
IT department if relevant.

Share customs information

4

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
things with regard to your packages and
parcels. But don’t worry: just follow our stepby-step guide and it should be no problem!

CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

Adjust your systems

5
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Next step

Also organise your returns

3
Digitally prepare
your shipment

6

From 1 January 2021 onwards, there will no
longer be free movement of goods between
the UK and the Netherlands. This means
that you will need to organise a number of
things with regard to your packages and
parcels. But don’t worry: just follow our stepStep 6
by-step guide and it should be no problem!
Digitally prepare your shipment

Sending commercial goods
to the united kingdom?
This is how it works after Brexit.

Register with the UK HM
Revenue and Customs

1

the country. You must(customs
share this withnumber)
us digitally beforehand.
from the

UK government

2

Once you have created your shipping label with customs information,
we can immediately pass this digital information on to the UK. This
way you ensure that the customs process runs smoothly and that your
customers receive their order as quickly as possible.
Please note

GB000123456

due to the additional customs procedures and possible
customs clearance your shipment may take at least one

Share customs information

4

Just like every other country,
Request
the UK
anwants
EORI
to know
number
what is entering

CN22

CN23

PostNL can help you with these steps

day longer than you’re used to.

Adjust your systems

5

Nederlandse versie

Next step

Also organise your returns

3
Digitally prepare
your shipment

6

Congratulations!
Completed the six steps?
Congratulations! You’re ready to do
business with the UK after Brexit.

Help!?
We do everything we can to deliver your
parcels across the North Sea as efficiently
as possible. Have any questions about step
1, 2 or 3? The Dutch Brexitloket (Brexit
counter) and the Belastingdienst (Tax
and Customs Administration) are happy to
help! You can find the answers to any other
questions at PostNL. Visit postnl.nl/brexit.

Visit these handy-dandy links:

Nederlandse versie

The Netherlands
• Brexit and your customs matters
• The Brexitloket of the central government
• Brexit toolkit
• Article 23 permit
• Other returns solutions

United Kingdom
• UK Tax and Customs Administration
• UK government
• Changes to VAT for the treatment of imported items
• Details of the import and export processes
• Goods sent from abroad

back to the overview

