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Nou, ik hoop dat ik jullie vandaag iets wijzer heb kunnen maken in
de btw-perikelen van Nederland. We hebben ook nog de btw die
we berekenen als we binnen EU een verkoop doen of als we buiten
EU een verkoop doen en met name de btw binnen EU, buiten
Nederland, is een specifiek onderwerp waarover ik later meer ga
vertellen. Ik wens jullie veel plezier met deze podcast. Dag!
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Het kan ook zijn dat je gedeeltelijk vrijgesteld bent voor de btw. Dan mag je ook gedeeltelijk
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