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Dit artikel wordt u aangeboden door FA Rendement 

FA Rendement is hét financieel administratief nieuws‐ en adviesmagazine. Het maandblad is bedoeld 

voor boekhouders, controllers, hoofden en medewerkers van de afdeling financiële administratie.  

De insteek is: het praktisch informeren en selecteren van informatie voor de financial, zodanig dat hij 

deze informatie ook direct in zijn dagelijks werk kan toepassen.  

FA Rendement behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van de financiële administratie, veel nieuws 

dus op het gebied van financiën, fiscaliteit, automatisering, inkoop, loon‐ en salarisadministratie, 

sociale voorzieningen, debiteurenbeheer en inkoop. 

FA Rendement biedt u: 

 veel signalerend nieuws over veranderende regelgeving;

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;

 geregeld een marktanalyse over financieel relevante onderwerpen;

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste nieuws;

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/fablad 

© 2019 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 
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ADMINISTRATIE

regels BTw-aangifTe digiTale diensTen eenvoudiger

Land van de MOSS 
wordt the boss
Ondernemers die via internet digitale diensten aan particulie-

ren in andere EU-landen leveren, krijgen vanaf 1 januai 2019 te 

maken met gewijzigde regelgeving. Op basis van het wetsvoor-

stel ‘Implementatie artikel 1 Richtlijn elektronische handel’ krij-

gen ondernemers die digitale diensten verrichten aan afnemers 

zonder BTW-identificatienummer uit andere EU-landen te ma-

ken met een viertal administratieve vereenvoudigingen bij het 

aangeven van BTW.  

OOok digitale diensten zijn belast met 
BTW. Maar wat zijn digitale diensten 
eigenlijk? Digitale diensten zijn groten-
deels geautomatiseerd en kunnen niet 
zonder informatietechnologie worden 
geleverd. Bij digitale diensten gaat het 
over diensten met betrekking tot elek-
tronische diensten, omroepdiensten en 
telecommunicatiediensten.

 
Elektronische 

diensten zijn diensten die over internet 
of over een elektronisch netwerk worden 
verleend of wegens hun aard grotendeels 
geautomatiseerd zijn en in geringe mate 

menselijk ingrijpen vergen en die zonder 
informatietechnologie niet zijn uit te 
voeren. Denk bijvoorbeeld aan het onder-
houd en beheer van websites, de levering 
en het updaten van software, de levering 
van beelden en geschreven stukken en de 
ter beschikkingstelling van databanken 
en online magazines. Ook het verlenen 
van toegang tot het downloaden van films 
en muziek op computers en mobiele tele-
foons is een elektronische dienst. 
Omroepdiensten zijn diensten die ken-
merkend zijn voor radio- en televisiestati-

ons. Denk bijvoorbeeld aan het uitzenden 
van radio- en televisieprogramma’s via 
een radio- of televisienetwerk. 

 
Diensten waarmee de transmissie, 
uitzending of ontvangst van signalen, 
geschriften, beelden en geluiden of in-
formatie per draad, via radiofrequente 
straling of met behulp van andere elek-
tromagnetische middelen mogelijk wordt 
gemaakt vallen onder de telecommuni-
catiediensten. Ook de hiermee samen-
hangende overdracht en verlening van 
rechten op het gebruik van de infrastruc-
tuur voor de transmissie, uitzending en 
ontvangst is een telecommunicatiedienst. 
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstel-
ling van netwerken of infrastructuur 
zoals kabels en satellieten voor telecom-
municatiedoeleinden en het verlenen 
van toegang tot internet en netwerken 
voor elektronische post. Denk bij tele-
communicatiediensten bijvoorbeeld aan 
vaste en mobiele telefoondiensten, voice-
maildiensten en toegang tot internet. 

Regelgeving 

Volgens de huidige regelgeving geven 
ondernemers die digitale diensten le-
veren aan particulieren die wonen in 
andere EU-landen de BTW aan in het 
EU-land van de afnemer. Om de BTW 
aan te geven is het Mini One-Stop-Shop-
systeem (MOSS-systeem) beschikbaar 
gesteld. Via het MOSS-systeem geven 
ondernemers de in andere EU-landen 
verschuldigde BTW aan via één EU-land, 
namelijk het land waar zij de MOSS-
registratie hebben. Vanaf 1 januari 2019 
krijgen ondernemers die digitale dien-

Belastingdienst stelt handig formulier beschikbaar

De Belastingdienst heeft het formulier 
‘Keuze plaats van dienst digitale diensten’ 
beschikbaar gesteld voor ondernemers. 
Met dit formulier kunnen ondernemers 
die vanaf 1 januari 2019 volgens de regels 
in Nederland BTW verschuldigd zijn over 
de door hen geleverde digitale diensten, 
aangeven dat zij vanaf die datum toch 
BTW aan willen geven en af willen dragen 

in de EU-lidstaat waar de afnemer woont. 
Dit formulier moet vóór 10 februari 2019 
bij de Belastingdienst zijn ingediend. De 
Belastingdienst verzendt na ontvangst 
van het formulier een ontvangstbevesti-
ging, let op of deze is binnengekomen. 
Let er ook op dat de door de ondernemer 
aangegeven keuze geldt voor minimaal 
twee kalenderjaren!
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sten leveren aan particulieren in andere 
EU-landen een vereenvoudiging omdat 
vanaf dat moment een drempel geldt. 
Vanaf 1 januari 2019 is een onderne-
mer namelijk BTW verschuldigd in het 
land waarin hij gevestigd is als hij in 
een kalenderjaar én in het voorgaande 
kalenderjaar niet meer dan € 10.000 
aan omzet heeft van digitale diensten 
aan particulieren in andere EU-landen. 

Nederland

Voor Nederlandse ondernemers is het 
land van vestiging Nederland, zodat zij 
Nederlandse BTW aangeven en afdragen 
over de verkoop van digitale diensten aan 
particulieren in andere EU-landen als de 
waarde hiervan jaarlijks niet meer dan 
€ 10.000 bedraagt. In de BTW-aangifte 
wordt deze omzet en BTW aangege-
ven bij vraag 1a/1b. Ondernemers met 
een omzet aan digitale diensten aan 
particulieren in andere EU-landen van 
€ 10.000 of meer per jaar, moeten de 
BTW aangeven via het MOSS-systeem. 
Het BTW-tarief van het EU-land waar de 
particulier gevestigd is, is van toepassing. 

Bewijsstuk

Onder de huidige regels moeten onder-
nemers bij de verrichting van digitale 
diensten aan particulieren in andere 
EU-landen twee afzonderlijke bewijs-
stukken verzamelen waaruit blijkt 
waar de afnemer van de digitale dienst 
gevestigd is. De volgende elementen 
kunnen dienen als bewijsstuk:

 ▪ een factuuradres;
 ▪ het IP-adres van het door de afnemer 
gebruikte toestel;

 ▪ de bankgegevens van de afnemer. 
De leverancier moet deze stukken in zijn 
administratie bewaren. Vanaf 1 januari 
2019 hoeft de ondernemer nog maar 
één bewijsstuk te verzamelen waaruit 
de woonplaats van de afnemer is vast te 
stellen als de ondernemer jaarlijks voor 
niet meer dan € 100.000 aan omzet voor 
digitale diensten aan particulieren in 
andere EU-landen genereert. Voorwaarde 
daarbij is dat dit bewijsstuk van een 
derde afkomstig is, bijvoorbeeld van een 

bank. Op dit moment moeten onderne-
mers die digitale diensten verrichten aan 
particulieren en andere afnemers dan 
ondernemers die in andere EU-landen 
zijn gevestigd, de factureringsregels 
van het EU-land van de afnemer toe-
passen. Dit kan lastig zijn, omdat niet 
altijd eenvoudig te achterhalen is wat de 
factuurvereisten in andere EU-landen 
zijn. Om een lastenverlichting voor de 
ondernemers te bewerkstelligen mag  
de ondernemer vanaf 1 januari 2019 de 
factureringsregels toepassen van het land 
waarin hij de MOSS-registratie heeft. 
De facturen voor door een in Nederland 
gevestigde ondernemer verrichte digi-
tale dienst en diensten die verricht zijn 
aan particulieren in andere EU-landen 
moeten vanaf 1 januari 2019 aan de 
Nederlandse factuurvereisten voldoen.

Periodiek

Buiten de EU gevestigde ondernemers 
die digitale diensten leveren aan particu-
lieren die wonen in een EU-land moeten 

voor de BTW registreren in het land waar 
de afnemer van de digitale dienst woont. 
Wanneer in meerdere EU-landen digi-
tale diensten aan particulieren worden 
geleverd, dan is een BTW-registratie in 
meerdere EU-landen vereist. Bovendien 
moet in ieder EU-land waar een BTW-
registratie is periodiek BTW-aangifte 
worden gedaan. Dit is een hoge admi-
nistratieve last voor de ondernemer. 

Vereenvoudiging

Op dit punt krijgen buiten de EU ge-
vestigde ondernemers te maken met 
een vereenvoudiging. Vanaf 1 januari 
2019 kunnen ondernemers die niet in 
de EU zijn gevestigd of een vaste in-
richting hebben gebruikmaken van het 
MOSS-systeem in een EU-land om de 
BTW op digitale diensten geleverd aan 
particulieren in de EU aan te geven. 

Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW-
Advies; tel: (085) 040 32 30; e-mail: info@
btwadvies.com.

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP? VOLG DE TRAINING BTW EN BUITENLAND. KIJK OP RENDEMENTCO.NL/BTWBTL
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