
 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet verkopen of vestigen in Nederland  

 
Overzicht van aanwezigheidsvormen op de Nederlandse markt  
 
Verkopen via een eigen lokale vertegenwoordiger  

Indien u op commercieel vlak voet aan de grond wenst te krijgen in Nederland, heeft u 

verschillende mogelijkheden. Veel buitenlandse leveranciers verkopen hun producten in 

Nederland via een vertegenwoordiger in loondienst, die woont en werkt in Nederland. Gezien 

het feit dat er sprake is van een dienstbetrekking, zijn de Nederlandse fiscale en 

sociaalverzekeringsrechtelijke wetgeving van toepassing op uw vertegenwoordiger. 

De salarisadministratie voor uw Nederlandse werknemers kan Interfisc voor u verzorgen.  

 

In het algemeen zijn de gevolgen van dit soort exportactiviteiten beperkt; er is geen sprake van 

Nederlandse verkopen maar van buitenlandse verkopen in Nederland. Wanneer uw 

vertegenwoordiger echter handelt op grond van een volmacht die u hem heeft verstrekt, en die 

hem in staat stelt om op naam van uw bedrijf contracten af te sluiten met cliënten in 

Nederland, kan er een vaste inrichting worden geconstateerd met als resultaat tevens 

belastingplicht voor de vennootschapsbelasting in Nederland.  

 

Verkopen via een eigen lokale vestiging  

Wanneer u overweegt een vestiging in Nederland op te zetten, denken wij graag met u mee 

over de mogelijkheden die het nauwst aansluiten bij uw specifieke situatie en informeren wij u 

ook over de fiscale gevolgen van uw keuze. Ook helpen wij u bij de stappen die nodig zijn voor 

de oprichting en bij het voldoen aan uw fiscale & administratieve verplichtingen in Nederland. 

 

Afhankelijk van de in Nederland te verkopen producten, is het onder bepaalde voorwaarden 

mogelijk om over een vestiging in Nederland te beschikken zonder dat deze vestiging 

zelfstandig boekhouding moet voeren en in Nederland aangifteplichtig voor de 

vennootschapsbelasting wordt. In de praktijk komt het jammer genoeg nog steeds voor dat een 

bedrijf een besloten vennootschap opricht in Nederland en dus veel kosten maakt teneinde de 

Nederlandse markt te bewerken, terwijl dit niet noodzakelijk is.  
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Hieronder volgt een overzicht van de te onderscheiden vestigingsvormen, met de bijbehorende 

kenmerken. 

 

Niet-vaste inrichting/informatiekantoor  

Hebben de Nederlandse werknemers behoefte aan een kantoor- of bedrijfsruimte in Nederland, 

maar wilt u voorkomen dat er voor Nederland een aparte boekhouding moet worden gevoerd, 

is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een 'informatiekantoor' te vestigen in Nederland, 

dat op grond van het van toepassing zijnde bilaterale belastingverdrag niet is onderworpen aan 

de Nederlandse vennootschapsbelasting (de fiscale benaming van deze vorm is de zogenaamde 

niet-vaste inrichting, van waaruit slechts activiteiten van ondersteunende aard worden verricht, 

die geen aanleiding geven tot het constateren van belastingplicht in Nederland). In het kort 

geldt het volgende voor de niet-vaste inrichting: 

- géén handelsdaden in Nederland;  

- vertegenwoordigers zijn niet bevoegd zelfstandig verkoopovereenkomsten te sluiten;  

- er is sprake van buitenlandse verkopen in Nederland;  

- orderbevestiging en facturatie geschiedt vanuit het buitenland;  

- géén boekhouding voor Nederland;  

- géén btw-aangifte in Nederland;  

- géén aangifte vennootschapsbelasting in Nederland. 

 

Om te kunnen beschikken over een dergelijke vestiging in Nederland, moet het volgende 

worden geregeld, desgewenst via Interfisc: 

- inschrijving in het Handelsregister, waarbij men de omschrijving van de activiteiten van 

de Nederlandse vestiging zeer zorgvuldig moet bepalen. 

 

Vaste inrichting/verkoopkantoor  

Geeft u er de voorkeur aan de Nederlandse werknemers zelfstandig de verkoop in Nederland 

van uw producten te laten verzorgen, of is een niet-vaste inrichting door de aard van uw 

producten niet mogelijk, kan ook een verkoopkantoor worden gevestigd, met een eigen 

facturatie, boekhouding etc. De fiscale benaming in dit kader is de zogenaamde 'vaste 

inrichting', die aanleiding geeft tot het constateren van belastingplicht in Nederland. Overigens 

is het op grond van de meeste bilaterale belastingverdragen ook mogelijk om zonder over een 

filiaal in Nederland te beschikken toch belastingplichtig te zijn in Nederland, bijvoorbeeld 

indien u werken uitvoert die langer duren dan 9 of 12 maanden (afhankelijk van het van 

toepassing zijnde verdrag), of indien u een vertegenwoordiger in loondienst heeft die bevoegd 

is zelfstandig verkoopovereenkomsten te sluiten.  

 

Voor het oprichten van een verkoopkantoor, een vaste inrichting zijnde, zijn twee verschillende 

mogelijkheden, die wat betreft de oprichtingsprocedure en kosten aanzienlijk van elkaar 

verschillen: 

  



 

 

 

 

 

Branch/filiaal naar buitenlands recht 

 
Het filiaal naar buitenlands recht heeft in grote lijnen de volgende kenmerken: 

- handelsdaden in Nederland;  

- verkopen in Nederland;  

- boekhouding voor Nederland;  

- btw-aangifte in Nederland;  

- aangifte vennootschapsbelasting in Nederland. 

 

Voor het vestigen van een branch/filiaal moet het volgende geregeld worden: 

- inschrijving in het Handelsregister 

- fiscale nummers aanvragen in Nederland 

- afhankelijk van de te ontplooien activiteiten kan een verplichting bestaan tot het 

aanvragen van een vergunning bij een officiële instantie zoals de gemeente of de 

Kamer van Koophandel 

 

Over de Nederlandse winst moet vennootschapsbelasting betaald worden.  

Klik hier voor het actuele overzicht van tarieven & percentages. 

 

Overigens is het zeer goed mogelijk ingeval van een branch/filiaal, evenals ingeval van een 

besloten vennootschap in Nederland, om de boekhouding betreffende de Nederlandse 

verkopen in het buitenland te (laten) verzorgen. Voor het samenstellen van een Nederlandse 

balans en winst- en verliesrekening, alsmede het indienen van een Nederlandse aangifte 

vennootschapsbelasting kunt u vervolgens een beroep doen op de dienstverlening van 

Interfisc.  

 

Besloten vennootschap (BV)/filiaal naar Nederlands recht 

Het filiaal naar Nederlands recht, de besloten vennootschap, is een zelfstandige juridische 

entiteit met rechtspersoonlijkheid in Nederland. De oprichting dient te geschieden via een 

notaris in Nederland.  

 

Zakendoen met Nederland in de vorm van een besloten vennootschap kan als volgt 

gekenmerkt worden: 

- verkopen in Nederland;  

- handelsdaden in Nederland;  

- boekhouding voor Nederland;  

- btw-aangifte in Nederland;  

- aangifte vennootschapsbelasting in Nederland. 

 

Voor het vestigen in Nederland middels een besloten vennootschap moet het volgende 

geregeld worden: 

 

 

 

"Overigens is het zeer 

goed mogelijk om de 

boekhouding voor uw 

Nederlandse vestiging in 

het buitenland te (laten) 

verzorgen, door uw 

eigen boekhouder"  
 

 

https://www.interfisc.com/nederland/#Premies-belastingen


 

 

 

 

 

- onderzoeken of de gewenste handelsnaam zonder problemen gevoerd kan worden, via 

de Kamer van Koophandel 

- oprichting via de notaris 

 verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie 

 minimum kapitaal storten van € 0,01,- of in natura 

 inschrijving in het Handelsregister 

- fiscale nummers aanvragen in Nederland 

- afhankelijk van de te ontplooien activiteiten kan een verplichting bestaan tot het 

aanvragen van een vergunning bij een officiële instantie zoals de gemeente of de 

Kamer van Koophandel 

 

Waar moet u nog meer aan denken? 
 

Wanneer er een vestiging in Nederland wordt geopend, zijn er uiteraard ook nog tal van andere 

zaken die moeten worden geregeld. Zowel voor de oprichting van een vestiging en het 

verzorgen van de financiële administratie van A tot Z kunt u terecht bij Interfisc.  

Voor het personeel zal salarisadministratie gevoerd moeten worden, er moeten verzekeringen 

worden afgesloten, wellicht is er een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing die 

gevolgd moet worden en ga zo maar door. Ook voor dit soort zaken kunnen bedrijven terecht 

bij Interfisc.  

 

En, ook al heeft u geen filiaal of vennootschap in Nederland opgericht, kan het toch gebeuren 

dat de manier waarop u aanwezig bent in Nederland of waarop u uw activiteiten organiseert, 

overeenkomstig dubbelbelastingverdragen tussen Nederland en de omringende landen, wordt 

beschouwd als een vaste inrichting. U dient dan Nederlandse vennootschapsbelasting te 

betalen over de winst die aan uw activiteiten in Nederland kan worden gealloceerd. Heeft u 

twijfels over het op die manier aanhouden van een vaste inrichting in Nederland? Interfisc 

voert graag een risico-analyse voor u uit. 

 
Wilt u meer weten?  
 
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie én een persoonlijk advies!  

 

U bereikt ons via onderstaande contactgegevens: 

 

0031 - (0)70 313 3000 0044 - (0)20 7125 0211 welcome@interfisc.eu 

0032 - (0)3 825 5003 0049 - (0)221 8000 4576 www.interfisc.be 

 

 

Opmerking achteraf 
Uiteraard is deze informatie slechts een greep uit de wet- en regelgeving die Nederland kent op het gebied van 

het vestigen van een bedrijf.  

Daarnaast is elke situatie anders en kunnen de regels in uw geval anders zijn dan zoals in dit document 

omschreven. Ondanks dat Interfisc dan ook grote zorgvuldigheid betracht met het verstrekken van informatie aan 

haar relaties, zijn wij niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete 

informatie. 

"Ook al heeft u geen 

filiaal of vennootschap in 

Nederland opgericht, 

kan het toch gebeuren 

dat de manier waarop u 

aanwezig bent in 

Nederland of waarop u 

uw activiteiten 

organiseert, wordt 

beschouwd als een vaste 

inrichting"  
 

 


