
Het vertegenwoordigen en informeren van Belgische transporteurs 
en andere logistieke spelers is de voornaamste doelstelling van UPTR.
Om ondernemers, actief in de transport- en logistieke sector, te helpen, 
beschikt UPTR over een breed gamma aan producten en diensten:

• Terugvordering van de accijnzen 
op professionele diesel.

• ‘Interoperabele’ betaalkaarten en 
badges voor de betaling van de Belgische 
kilometerheffing, snelwegen en tunnels 
met tolheffing.

• Gespecialiseerd sociaal secretariaat.
• Elektronische maaltijdcheques.
• Initiële ADR- opleidingen en bijscholing 

(chauffeurs – veiligheidsadviseurs).
• Basiskwalificatie en nascholing 

vakbekwaamheid.
• Opleiding LZV

• Transportvergunningen 
(internationaal, CEMT, uitzonderlijk vervoer).

• CMR-vrachtbrieven en vervoersdocumenten.
• Software voor het afdrukken 

van vrachtbrieven.
• Facturatiesoftware.
• Factoring.
• Schuldinvordering.
• Boekhouding – Fiscaliteit.
• Verzekeringsaudit.
• Vrachtbeurzen.
• Diverse benodigdheden, tachograafschijven 

en -rollen.

Meer informatie?

UPTR

Havenlaan 104-106

B-1000 Brussel

T. 02 420 54 56

info@uptr.be - www.uptr.be

Ik ben geïnteresseerd in uw dienst terugvordering BTW 
en zou graag gecontacteerd worden voor meer uitvoerige informatie 
(zonder enige verdere verplichting):

Naam:       Voornaam:                 

Bedrijf:       Functie:                

E-mail:                                     

Tel:       Fax:                 

Adres:                      

Postcode:      Gemmente:                     

Terug te sturen via email: info@uptr.be Betaalt u BTW in het buitenland?

UPTR regelt uw terug-
vordering hiervan!



Betaalt u BTW in het buitenland?
UPTR regelt uw terugvordering hiervan!

De BTW betaald op de beroepskosten gemaakt in het buitenland 
(diesel, péages, huur, takeldienst, herstellingen,…) is terugvorder-
baar. Nog te veel bedrijven zijn hiervan niet op de hoogte en grijpen 
naast een niet verwaarloosbare financiële inbreng. 

Deze terugvorderingsaanvragen van de BTW kunnen per trimester, 
semestrieel of jaarlijks worden ingediend, in functie van een mini-
mum bedrag dat door de fiscale autoriteiten van 
de betrokken landen wordt opgelegd.

Om uw administratief werk te vergemakkelijken, treedt UPTR op als 
tussenpersoon en neemt het hele proces van terugvordering van de BTW 
op zich, in alle landen van de Europese Unie. Wij stellen u onze fiscale en 
internationale ervaring ter beschikking, van de indiening van uw dossier 
tot de uiteindelijke terugbetaling. De dagelijkse opvolging in verschillende 
talen is onze zorg en niet de uwe! Het volstaat om ons de originele facturen 
te bezorgen, samen met een volmacht per betrokken land (een eenmalig 
te volgen procedure) en wij ontfermen ons over alles.

Om aanvaard te worden, moeten de originele facturen de volgende ver-
meldingen bevatten:
• Naam, adres en BTW nummer van de leverancier
• Naam, adres en BTW nummer van uw bedrijf
• Beschrijving en hoeveelheid van de betrokken 

goederen en/of diensten
• Facturatiedatum en leveringsdatum
• Prijs exclusief BTW, bedrag en koers BTW, prijs BTW inbegrepen
• Nummer factuur

De uiterste datum van indiening van een terugvorderingsaanvraag is op 
30 september van het jaar volgend op het jaar waarin de facturen zijn 
opgesteld. Wij raden u echter wel aan om uw dossiers zo vlug mogelijk in 
te dienen. Volgens de Europese regelgeving is de terugbetalingsperiode 
maximum 4 maand, te rekenen vanaf de datum waarop het dossier werd 
ingediend.

Onze dienst terugvordering BTW recupereert uit de volgende landen: 
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden,...

Een zeer uitgebreide offerte die alle 
landen omvat waar u uw werk uitvoert.

Waarom de terugvordering van de in het buitenland
betaalde BTW toevertrouwen aan UPTR?

 Wij kennen en verdedigen uw beroep
 Dienst toegankelijk voor iedereen,met speciale voorwaarden voor onze leden
 Meer dan 20 jaar expertise in de terugvordering van de BTW
 Dekking van alle landen van de Europese Unie
 Geen onnodige administratieve lasten: u vertrouwt ons uw buitenlandse facturen toe 

en wij ontfermen ons over alles
 U doorkruist verscheidene landen, maar heeft dankzij ons slechts één enkele gesprekspartner 

voor al uw vragen in verband met BTW
 Wij luisteren naar u en antwoorden in uw taal
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