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BP PLUS BTW en accijns refund
normal refund
fast refund

BP Europa SE - BP NEDERLAND
Postadres: Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam
Bezoekadres: Rivium Boulevard 301
2909 LK Capelle aan den IJssel

net invoicing
accijns refund

E-mail: cardsupport@bp.com www.bp.nl/zakelijk
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De illustraties en inhoud van deze brochure zijn bedoeld als leidraad om de productkeuze voor de klant te vereenvoudigen. Hoewel BP en ATS alle inspanningen
hebben geleverd om ervoor te zorgen dat alle informatie volledig juist is, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten. Verder dient deze brochure
geenszins ter vervanging, wijziging of terzijdestelling van het tussen de klant, ATS, BP & ICC ondertekende contract.
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www.bpplus.nl

Ons service aanbod BTW refund
Op strategische
BP PLUS biedt een uitgebreid service aanbod voor de refund van BTW op dieselfacturen
en tolfacturen zowel voor een Nederlands bedrijf als voor een bedrijf gevestigd elders in
Europa. Deze service bespaart u tijd en verbetert de cashflow van uw bedrijf. Wij bieden
niet alleen de refund van BTW die met uw BP PLUS-tankpas is betaald, maar ook alle
facturen van derden.
BP kan u adviseren over de BTW-refundmogelijkheden die voor uw bedrijf het
meest geschikt en voordelig zijn.

locaties houden
regionale teams de
desbetreffende
belastingregelgevingen bij in de
meeste Europese
landen.

Waarom kiest u BP? Wij bieden u drie refund mogelijkheden
BP PLUS verrekent slechts een percentage van het terug te vorderen BTW-bedrag zonder extra kosten
per factuur of administratieve kosten.
Naast Normal Refund en het beheren van de refundprocedure van uw BTW-uitgaven bieden we
Fast Refund, waarbij we uw BTW-refund voorfinancieren. Hierdoor hoeft u niet te wachten tot
de belastingdienst uw verzoek in behandeling heeft genomen. In bijna alle 28 landen van de EU is
de refund van betaalde BTW gelden mogelijk. Voor het merendeel van deze landen wordt ook de
mogelijkheid tot voorfinanciering aangeboden.
Net Invoicing is een snellere mogelijkheid om de BTW-kosten van de klant te beheren: tegelijkertijd
met de BTW-factuur wordt een BTW schikkingsverklaring afgegeven, waardoor de uitgaande BTWkosten worden geannuleerd.
Normal refund
Fast refund
Accijns Refund voor dieselolie

Voor onze klanten bieden wij concurrerende tarieven.

Net Invoicing is
uniek in de zin
dat klanten niet
hoeven te wachten
op teruggaaf van
hun BTW, aangezien
er tegelijkertijd met
de factuur een BTW
schikkingsverklaring
wordt afgegeven.

ATS - onze partner in BTW refund
ATS is onze specialist in BTW-refund waarbij ieder land zelfstanding opereert. Op strategische
locaties houden regionale teams de desbetreffende belastingregelgevingen bij in de meeste
Europese landen. Zo blijft uw BTW-technische cashflow optimaal en wordt voorkomen dat klanten
onverwacht de plaatselijke wetgeving overtreden. De uiterst professionele en klantvriendelijke
benadering minimaliseert de input van de klant en sluit verwarring en inefficiëntie uit.
ATS biedt een uitstekend online track en trace systeem voor de klant.
Wij geloven sterk in een gestroomlijnde bedrijfsethiek van onze partners en daarom is ATS uitsluitend
werkzaam op het gebied van BTW-refund en aanverwante diensten en levert geen andere vervoersof logistieke diensten die een belangenconflict met uw bedrijf als klant zouden kunnen betekenen.
ATS breidt zijn expertise verder uit naar het beheren van uw accijns refund. Wij zijn er trots op u deze
service in samenwerking met ATS te kunnen aanbieden.

BP
PLUS
Normal Refund

BP
BP stuurt BP facturen
(brandstof, tol en tunnel)
naar klanten en naar ATS

BTW refund op normale snelheid
Klant betaalt vooruit BTW
over alle transacties

KLANT

Klant betaald de factuur
inclusief BTW en stuurt deze
derden facturen
naar ATS

ALFA TRANSPORT
SERVICE

ATS start BTW-claim bij de
desbetreffende nationale
belastingdienst

NATIONALE
BELASTINGDIENST

BP Fast
PLUS
Refund

BP
BP stuurt BP facturen
(brandstof, tol en tunnel)
naar klanten en naar ATS

BTW binnen 15 dagen na het indienen
van de factuur gerestitueerd
klant betaalt vooruit BTW
over alle transacties

KLANT

Klant betaald de factuur
inclusief BTW en stuurt deze
derden facturen
naar ATS

ALFA TRANSPORT
SERVICE

ATS start BTW-claim bij de
desbetreffende nationale
belastingdienst

ATS restitueert de
BTW aan de klant,
verminderd met de
overeengekomen
provisie

NATIONALE
BELASTINGDIENST

BTW gerestitueerd en
teruggezonden aan ATS

Dekt ook facturen van derden
BP-facturen en facturen van derden die gelijk zijn belast
Zorgeloos samenwerken met ATS als marktleider
Ervaring op het gebied van het verkrijgen van refund bij alle
EU-belastingkantoren
Verminderde inspanning voor de klant
Laagste provisie van al onze BTW-refund mogelijkheden

Cashflowverbetering
Verminderde inspanning voor de klant

ATS restitueert de klant
BTW, verminderd met de
overeengekomen provisie,
over iedere BP- en facturen
van derden op de 25ste
van dezelfde maand, op
voorwaarde dat defacturen
voor de 15de van dezelfde
maand door ATS
ontvangen zijn

BTW gerestitueerd en
teruggezonden aan ATS

Het voorfinancieren van BTW-facturen optimaliseert de cashflow
en maakt kapitaal vrij om in uw bedrijf te investeren
Dekt ook facturen van derden
Zorgeloos samenwerken met ATS als marktleider
Ervaring op het gebied van het verkrijgen van refund bij alle
EU-belastingkantoren
Verminderde inspanning van de klant

Cashflowverbetering
Verminderde inspanning voor de klant

BPNetPLUS
Invoicing

BP
BP stuurt facturen
rechtstreeks naar
ATS (brandstof, tol
en tunnel)

Klant betaalt GEEN BTW
over BP-facturen

BPAccijns
PLUS
Refund

KLANT
Klant betaalt de BP-factuur
zonder BTW en stuurt
factuur van derden
naar ATS

BP
ALFA TRANSPORT
SERVICE

ATS start BTW-claim bij de
desbetreffende nationale
belastingdienst

NATIONALE
BELASTINGDIENST

ATS
restitueert
over iedere
factuur van derden voor
de 15de van de maand en de
25ste van dezelfde maand
BTW aan de klant, verminderd
met de overeengekomen
provisie. (ATS stuurt de klant
een aparte provisiefactuur
BTW gerestitueerd en
m.b.t. BP-facturen)
teruggezonden aan ATS

Onmiddellijke refund van BP-facturen houdt in dat de klant geen
BTW betaalt en niet uit eigen zak

BP stuurt facturen naar
de klant

Klant betaalt vooruit accijns over
alle dieseltransacties

KLANT
Klant betaalt factuur inclusief
accijns en stuurt facturen
van BP en derden
naar ATS

ALFA TRANSPORT
SERVICE

ATS start de accijns refund
bij de desbetreffende
nationale
douanedienst

De douanedienst stuurt
de teruggevorderde accijns
rechtstreeks naar de klant

Dekt ook facturen van derden
Ervaring op het gebied van het verkrijgen van refund bij alle
EU-belastingkantoren
Onafhankelijk van tol en ferry’s, waardoor duidelijkheid en transparantie
wordt behouden
Minimale inspanning van de klant

Cashflowverbetering
Verminderde inspanning voor de klant

DOUANE
AUTORITEITEN

ATS stuurt
een factuur op
basis van commissie
naar de klant

Het voorfinancieren van BTW-facturen optimaliseert de cashflow en
maakt kapitaal vrij om in uw bedrijf te investeren
Zorgeloos samenwerken met ATS als marktleider

Landen die in aanmerking komen voor
refund van dieselaccijnzen zijn België,
Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije
en Slovenië

Verwerking van facturen van derden
Accijns geheven over BP-facturen en facturen van derden die gelijk zijn belast
Zorgeloos samenwerken met ATS als marktleider
Ervaring op het gebied van het verkrijgen van refund bij alle betreffende
EU-douaneautoriteiten
Verminderde inspanning voor de klant

