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E-COMMERCE    

Nieuwe btw-regels rondom e-commerce op 1 juli 2021
De btw-regels met betrekking tot e-commerce wijzigen per 1 juli 2021. Het is van 
belang dat de btw-ondernemer hierop voorbereid is.

Uitstel invoering tot 1 januari 2022 Nederland en Duits-
land hebben bij de Europese Commissie kenbaar 
gemaakt dat zij graag zien dat de invoering van de 
nieuwe btw-regels inzake e-commerce worden uitgesteld 
tot 1 januari 2022. De mogelijkheid van verder uitstel is 
niet uitgesloten. 

Wijziging btw en afstandsverkopen Vanaf 
1 juli 2021 geldt bij verkoop van goederen aan particu-
lieren in andere EU-landen een drempel van € 10.000 
per jaar voor alle EU-landen samen, waarbij ook de 
verkoop van digitale diensten aan particulieren in andere 
EU-landen meetelt. Is de drempel van € 10.000 over-
schreden, dan is er btw verschuldigd in het EU-land van 
de afnemer. Tot de drempel is btw in het land van de 
leverancier verschuldigd. De btw wordt na overschrijding 
van de drempel aangegeven en betaald via het éénloket-
systeem van de Nederlandse Belastingdienst. 

Wijziging bij invoer van goederen en btw Per 1 juli 2021 

vervalt de invoervrijstelling bij goederenzendingen van 

niet meer dan € 22 door ondernemers buiten de EU aan 

consumenten binnen de EU. Voor goederenzendingen 

van maximaal € 150 kan de btw worden aangegeven en 

afgedragen via het éénloketsysteem. 

Platforms en btw Bij verkoop van goederen die gefacili-

teerd wordt door platforms, geldt vanaf 1 juli 2021 dat het 

platform aansprakelijk wordt voor de te betalen btw bij:

 ■ de grensoverschrijdende verkoop aan particulieren van 

goederen (met een waarde van maximaal € 150) die 

nog niet in de EU zijn ingevoerd;

 ■ verkoop van goederen aan particulieren in de EU door 

niet in de EU-gevestigde ondernemers. 

  Mogelijk gaan de nieuwe regels met betrekking tot e-commerce pas per 1 januari 2022 in.

SCHADEVERGOEDING    

Schadevergoeding, wanneer btw?
Een ‘echte’ schadevergoeding is niet belast met btw. Maar niet alles wat in het 
spraakgebruik een ‘schadevergoeding’ wordt genoemd, is voor de btw onbelast. 

Btw en prestatie tegen vergoeding Is er sprake van een 
prestatie tegen vergoeding, dan is de btw-ondernemer die 
de vergoeding ontvangt btw verschuldigd over de ver -
goeding. Is er geen sprake van een prestatie tegen vergoe-
ding, dan is er geen btw verschuldigd. Als bijv. iemand 
door gebeurtenissen buiten zijn wil schade leidt en daar-
voor een vergoeding ontvangt, dan is de schade-
vergoeding niet belast met btw. Voor de ontvangst van de 
schadevergoeding is immers geen prestatie verricht. 
Een ontvangen vergoeding is wel belast met btw als 
iemand bijv. ergens mee instemt en daarbij schade lijdt 
waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. 

Btw en factuur Is een schadevergoeding belast met btw, 
reik dan een verkoopfactuur met btw uit aan de partij die 
de vergoeding betaalt en geef de btw aan in de btw- 
aangifte. De partij die de schadevergoeding betaalt, kan 

de op de schade vergoeding betaalde btw in aftrek 
brengen voor zover hij de kosten heeft gemaakt met het 
oog op te verrichten btw-belaste prestaties. Hiervoor is 
het van belang dat de btw-ondernemer over een juiste 
inkoopfactuur beschikt. 

Conclusie Ontvangt een btw-ondernemer een vergoeding 
omdat hij schade heeft geleden, ga dan na of er sprake is 
van een echte schadevergoeding, waarbij geen prestatie 
tegen vergoeding is verricht. In dat geval is er geen btw 
verschuldigd. Maar is er sprake van een prestatie tegen 
vergoeding, dan is over de ontvangen vergoeding btw 
verschuldigd. 
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Schema btw en annuleringen 

  Een schadevergoeding is onbelast voor de btw als er geen prestatie tegenover staat. 


