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Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen 

Lees: nieuwe btw regels bij e-commerce 

 
 
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe 
regels voor de btw. Eén van de regels die verandert is de heffing van btw op afstandsverkopen aan 
consumenten – en ondernemers die geen btw-aangifte doen – die wonen in andere lidstaten van de 
EU. Dit vereist de nodige voorbereidingen van ondernemers die zich met afstandsverkopen 
bezighouden zoals bijvoorbeeld webshops. 
 
Managementsamenvatting en nodige acties 
Per 1 juli 2021 wijzigen de regels Europees voor btw bij e-commerce. 
Verkoopt u op jaarbasis voor meer dan € 10.000 via een webshop of op andere wijze producten aan 
klanten in andere EU landen, dan dient u: 

 Te overwegen zich aan te melden voor de One Stop Shop aangifte bij de Belastingdienst en 
als u dat wilt zich daarvoor aan te melden. 

 Na te gaan of uw prijzen op webshop / websites / prijslijsten aangepast moeten worden. 
 Als u kiest voor OSS, maar ook al aangiften doet in andere EU landen, deze 

aangifteregistraties laten beëindigen. 
 
Hieronder leest u verder onze toelichting op de samenvatting en genoemde acties. 
 
Afschaffing drempels voor afstandsverkopen van goederen 
Afstandsverkopen houdt in: de verkoop van goederen aan consumenten waarbij de goederen vanuit 
het ene EU-land naar een ander EU-land worden verzonden en de leverancier betrokken is bij het 
vervoer van die goederen. Op dit moment mag bij levering van goederen aan consumenten binnen de 
EU Nederlandse btw in rekening worden gebracht als de verkopen onder het drempelbedrag van het 
land blijven waar de consument woont. Boven het drempelbedrag moet de ondernemer zich in het 
betreffende land voor de btw registeren, het daar geldende btw-tarief berekenen en daar ook btw-
aangifte doen. Indien in enig jaar de drempel wordt overschreden, geldt het daarop volgende jaar 
automatisch vanaf de start de buitenlandse btw, net zolang totdat in enig jaar het drempelbedrag niet 
meer worden overschreden. Het drempelbedrag verschilt per land. De ondernemer mag er ook voor 
kiezen zich in het betreffende land voor de btw te registeren, het daar geldende btw-tarief te 
berekenen en daar ook btw-aangifte te doen als hij onder het drempelbedrag van het betreffende land 
blijft en slechts in één land binnen de EU is gevestigd. Deze regeling is voor veel ondernemers 
ingewikkeld en komt daarom te vervallen.  
 
Uniform beleid 
In plaats van de verschillende drempels per land van bestemming, komt er één omzetdrempel voor 
alle afstandsverkopen naar een ander EU-land. Verkoopt u voor niet meer dan € 10.000 (goederen en 
diensten samen!) naar alle andere EU-landen bij elkaar? Dan mag u de btw van het land van vertrek 
blijven berekenen. Overschrijdt u deze drempel, dan moet u de btw voortaan in de landen van 
bestemming betalen. Dit drempelbedrag geldt voor alle verkopen aan consumenten in de EU buiten 
Nederland, dus inclusief de verkoop van digitale diensten. Blijft de ondernemer onder het 
drempelbedrag, dan berekent hij het Nederlandse btw-tarief en doet hij hier aangifte. Het transport 
moet dan wel in Nederland beginnen. Als de drempel in enig jaar wordt overschreden, moet  direct 
worden gestart met de berekening van buitenlandse btw en mag de drempel van € 10.000 niet langer 
worden gebruikt. Het is ondernemers nog steeds toegestaan om geen gebruik te maken van het 
drempelbedrag en op normale wijze in het buitenland aangifte te doen van afstandsverkopen. Dit kan 
voordelig zijn als het btw-tarief op de prestaties lager ligt dan in Nederland en met de klant een prijs 
inclusief btw is afgesproken. Ook kan dan via de buitenlandse btw-aangifte de buitenlandse 
voorbelasting van dat land worden teruggevraagd. Uiteraard brengt het wel extra administratieve 
lasten met zich mee. Voor 2021 betekent het een wijziging van de regels halverwege het jaar. Daarom 
is verduidelijkt dat voor het eerste half jaar de oude drempelbedragen gelden. Vanaf 1 juli mag dan 
opnieuw worden geteld voor de grens van € 10.000. Voor de omzet in 2021 vanaf 1 juli wordt de 
periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 dus niet meegenomen. 
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Eén loket voor de aangifte BTW in land van vestiging voor online verkopen; MOSS wordt OSS 
Om te voorkomen dat u zich in alle EU-landen zou moeten registreren voor het betalen van btw over 
de afstandsverkopen, wordt het één-loketsysteem uitgebreid. Dit systeem bestaat nu al voor bepaalde 
elektronische diensten (Mini One Stop Shop-registratie). Het systeem wordt uitgebreid voor de meeste 
diensten en dus ook voor de levering van goederen door afstandsverkopen. De nieuwe regeling heet 
de One Stop Shop (OSS). U kunt zich hiervoor aanmelden bij de belastingdienst in het land waar u als 
ondernemer bent gevestigd. OSS is niet verplicht, maar biedt veel voordelen: 

 U hoeft alleen maar bij de Nederlandse belastingdienst te registreren en niet in alle landen 
waarnaartoe u verkoopt. 

 U hoeft maar 4 keer per jaar aangifte te doen van al uw Europese verkopen, in plaats van 
soms tientallen aangiften per jaar. 

 U kunt het totaal van de verschuldigde btw in alle landen, met één overboeking per kwartaal 
aan de Nederlandse belastingdienst overmaken, in plaats van soms tientallen overboekingen 
per jaar naar verschillende belastingdiensten in het buitenland. 

Een ondernemer die kiest voor de toepassing van het één-loketsysteem, maakt die keuze voor alle 
intracommunautaire afstandsverkopen. Het is niet mogelijk om ten aanzien van de ene lidstaat te 
kiezen voor het één-loketsysteem en in een andere lidstaat de BTW in de betreffende lidstaat af te 
dragen. 
LET OP: ondanks dat de BTW in het kader van het één-loketsysteem via de Nederlandse fiscus wordt 
aangegeven, moeten vanzelfsprekend alle heffingsregels (zoals bijvoorbeeld het tarief) worden 
gehanteerd van het land waar de afnemer woont! 
 
Maakt u gebruik van OSS, dan is het niet langer verplicht om een factuur uit te reiken aan 
consumenten en aan de verschillende factuurvereisten in alle landen te voldoen. Een onvolledige 
aangifte in OSS mag worden gecorrigeerd in de volgende aangifte. Er zijn geen btw-suppleties of 
correctie-aangiften meer nodig. 
Is uw onderneming al in meerdere landen voor de btw geregistreerd? Dan kan u deze registraties 
opzeggen bij deelname aan het één-loketsysteem OSS. 
 
LET OP: het transport moet dus in Nederland beginnen. Begint het transport in een ander EU-land 
dan blijft registratie in een ander EU-land nodig! Als u levert aan een consument in een verzendland,  
b.v. Duitsland, dan is dat een binnenlandse levering die via de Duitse aangifte moet worden gedaan. 
Ook alle B2B uit het verzendland en de overgebrachte eigen voorraad als ICV loopt nog via de lokale 
aangifte. Wanneer u dus verzend vanuit meerdere landen is het nieuwe systeem eerder een 
verzwaring van de lasten in plaats van een vereenvoudiging. 
 
Ook voor dienstverlening wordt het eenvoudiger 
Verricht uw onderneming bepaalde (online) diensten aan consumenten? Ook dan kan het zo zijn dat u 
btw-registraties in verschillende landen heeft om de btw over deze dienstverlening aan de juiste 
belastingdienst te kunnen betalen. Het gaat hierbij om bepaalde diensten aan consumenten waarvoor 
de btw moet worden betaald in het land waar de dienst wordt verricht. Het succesvolle één-
loketsysteem voor elektronische diensten wordt op 1 juli 2021 dus uitgebreid naar meer 
dienstverlening en de online verkopen aan consumenten en heet dan voortaan OSS. 
 
Via het één-loketsysteem kan geen voorbelasting worden teruggevraagd. Als er buitenlandse btw in 
rekening is gebracht, moet die worden teruggevraagd via een teruggaafverzoek buitenlandse btw. Het 
rechtstreeks terugvragen van buitenlandse btw kan wel als er voor wordt gekozen in het buitenland 
aangifte te (blijven) doen. 
 
Aanmelden OSS 
In dit één-loketsysteem kan de ondernemer dus de in andere EU-landen verschuldigde btw aangeven 
en afdragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hij/zij moet zijn/haar bedrijf dan aanmelden voor de 
‘Unieregeling’ binnen het nieuwe één-loketsysteem van de Belastingdienst. Zij zorgen dan dat de 
verschuldigde btw aan de diverse EU-landen wordt doorbetaald. Aanmelding kan vanaf 1 april via Mijn 
Belastingdienst Zakelijk. Het advies is om dit zo spoedig mogelijk te doen. Wanneer men kiest voor de 
OSS-regeling, dan zal men in ieder land waar men al staat geregistreerd voor de btw, die registratie 
moeten laten doorhalen. Dus iedere ondernemer moet in dit tweede kwartaal echt heel goed gaan 
bedenken hoe ze het gaan doen. 
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Nederland wilde eigenlijk uitstel van de OSS-regeling tot 1 januari 2022, omdat we er nog niet klaar 
voor zijn. De computersystemen zijn nog niet op orde. In Nederland hebben we nu een noodspoor en 
gaan we veel handmatig werk doen. Dat is foutgevoelig. Het is dus niet zozeer een nadeel van de 
OSS-regelgeving, als wel voor de implementatie ervan in Nederland. 
 
Bijkomstige gevolgen 
Het nieuwe systeem betekent dat ook de btw-vrijstelling tot € 22 vervalt die nu geldt voor invoer van 
goederen buiten de EU. Wel blijft gelden dat er op invoer tot een bedrag van € 150 geen 
invoerrechten verschuldigd zijn. 
Platformen die zich bezig houden met afstandsverkopen, zoals Amazon en Bol.com, zijn in het nieuwe 
systeem sneller verantwoordelijk voor de btw-afdracht. Het platform moet dan wel een actieve rol 
spelen, zoals het faciliteren van betalingen. 
 
 
Heeft u naar aanleiding van deze memo nog vragen, neemt u dan contact op met uw cliëntadviseur of 
onze belastingadviseur Johan Noordermeer RB op 078-8907289. 

 
 


