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© 2020 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op 
enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
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Btw    

Levering via internetplatform
Bij verkoop via een webshop moet in het 
juiste land btw worden afgedragen. 

Rechtbank Een in Nederland gevestigde ondernemer verkocht via een 
internetplatform horloges aan particulieren in andere EU-landen. 
De ondernemer had op de verkoop van de horloges 0% btw toegepast, 
omdat hij dacht aan het internetplatform te leveren. Omdat juridisch 
gezien door de ondernemer in Nederland rechtsreeks werd geleverd 
aan particulieren in andere EU-landen, was 0% btw niet van toepas-
sing (ecli:nl:rbgel:2019:5992). Het internetplatform bemiddelde 
alleen. Omdat de afnemers van de horloges particulieren in andere 
EU-landen zijn, is er over de verkopen in Nederland btw verschuldigd, 
totdat de regeling voor afstandsverkopen van toepassing is. 

Leveringen aan particulieren De regeling voor afstandsverkopen is van 
toepassing wanneer in een kalenderjaar een drempel aan omzet voor 
verkopen aan particulieren en andere afnemers zonder btw-nummer 
in een bepaald EU-land wordt overschreden. De drempelbedragen zijn 
per EU-land afzonderlijk vastgesteld. Bij overschrijding van de drem-
pelbedragen moet de ondernemer zich in het EU-land waar hij de 
drempel overschrijdt, registeren voor de btw en btw-aangifte doen. Tot 
de drempel is er btw in Nederland verschuldigd.

Leveringen aan afnemers met een btw-nummer Op een intracom-
munautaire levering is 0% btw van toepassing. Daarbij moet er aan 
voorwaarden worden voldaan. Let op dat deze voorwaarden per 
1 januari 2020 strenger zijn geworden en als volgt luiden:

1. de afnemer moet over een btw-identificatienummer in het andere 
EU-land beschikken. De leverancier dient dit btw-identificatie-
nummer te checken in het VIES en een afdruk of kopie hiervan te 
bewaren. De leverancier moet dit btw-identificatienummer boven-
dien vermelden in de opgaaf ICP;

2. het vervoer van de goederen naar een ander EU-land moet kunnen 
worden aangetoond met documenten. Aan deze voorwaarde wordt 
in ieder geval voldaan wanneer de leverancier beschikt over twee 
niet-tegenstrijdige documenten die het vervoer aantonen en door 
twee onafhankelijke partijen zijn opgemaakt. 

bz-advies
Er zijn boekhoudprogramma’s die een btw-identificatienummer van een afnemer auto-
matisch checken in het VIES en daarvan een kopie bewaren.

Wees alert Leveringen aan particulieren in andere EU-landen zijn in 
Nederland met btw belast, totdat het drempelbedrag van het betref-
fende EU-land wordt bereikt. Vanaf dat moment is er btw verschul-
digd in het andere EU-land met toepassing van het btw-tarief van het 
betreffende EU-land. Let erop dat bij leveringen aan ondernemers met 
een btw-identificatienummer in een ander EU-land 0% btw is 
verschuldigd als het vervoer aangetoond kan worden en het 
btw-identificatie nummer in de opgaaf ICP wordt vermeld. 

  Maak onderscheid tussen leveringen aan particulieren en 
leveringen aan afnemers met een btwidentificatienummer.


