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E-COMMERCE    

Uitstel btw-regels e-commerce 
De Europese Commissie heeft voorgesteld om de invoering van de gewijzigde 
btw-regels betreffende e-commerce in verband met de coronacrisis uit te stellen 
van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. 

Administratie op orde De Ecofinraad moet het voorstel 
nog goedkeuren. Bij uitstel hebben de ondernemers 
langer de tijd om de administratie voor te bereiden op de 
gewijzigde btw-regels bij e-commerce. Die wijzigingen 
worden op hoofdlijnen beschreven.

Regeling afstandsverkopen en btw
Op dit moment geldt dat bij verkopen door een btw-on-
dernemer in Nederland aan een particuliere afnemer in 
een ander EU-land, waarbij de goederen in het kader van 
de levering naar het andere EU-land worden vervoerd, de 
ondernemer zijn verkopen per EU-land moet bijhouden. 
Als de omzet van verkopen aan particulieren aan het 
betreffende EU-land in het kalenderjaar het drempelbe-
drag van dat land overschrijdt, is er btw verschuldigd in 
het land van de afnemer. Totdat het drempelbedrag is 
bereikt, is btw verschuldigd in het land van de leveran-
cier, tenzij het voorgaande kalenderjaar de drempel is 
overschreden. De drempelbedragen gelden per EU-land 
afzonderlijk en verschillen per EU-land. Een btw-onder-
nemer moet in elk EU-land waarvan hij de drempel over-
schrijdt, een btw-registratie aanvragen om btw-aangifte te 
kunnen doen. Naast het per EU-land bijhouden van de 
drempelbedragen is de btw-registratie in andere 
EU-landen een administratieve last voor de btw-onder-
nemer.

Nieuwe regeling
In de nieuwe btw-regeling e-commerce verdwijnen de 
drempelbedragen en zijn de ondernemers vanaf de eerste 
levering van goederen aan een particulier in een ander 
EU-land, btw verschuldigd in het land van aankomst van 
de goederen. Het per EU-land bijhouden van de drempel-
bedragen is niet meer nodig, wat een lastenverlichting 
voor de btw-ondernemer betekent. Daarnaast wordt het 
doen van btw-aangifte voor de afstandsverkopen in 
andere EU-landen vereenvoudigd. De btw-ondernemer 
kan de in andere EU-landen verschuldigde btw vanwege 
de verkopen aan particulieren aangeven via de eigen 
Belastingdienst. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van 
het One Stop Shop-systeem (OSS-systeem). Ook dit zorgt 

voor een administratieve lastenverlichting voor de 
btw-ondernemer, omdat btw-registratie in andere 
EU-landen niet nodig is bij afstandsverkopen. Wel blijven 
de btw-tarieven per EU-land van kracht. Het idee was om 
het OSS-systeem al vanaf 1 oktober 2020 open te stellen 
voor btw-ondernemers, maar ook dit wordt op voorstel 
van de Europese Commissie met zes maanden uitgesteld 
naar 1 april 2021.

Btw en leveringen buiten EU
Daarnaast wordt over alle invoer voor verkopen in de EU 
btw verschuldigd. Op dit moment geldt een vrijstelling 
voor kleine zendingen tot € 22, maar onder de nieuwe 
regels zullen ook zendingen onder een prijs van € 22 met 
btw belast zijn. Denk bijv. aan de verkoop van een tele-
foonhoesje van € 10 dat vanuit Taiwan aan een particulier 
in Nederland geleverd wordt. Daarbij wordt een platform-
fictie ingevoerd, waarbij het platform via welke de 
verkopen tot stand komen, verantwoordelijk wordt voor 
de af te dragen btw. Het platform wordt in de hiernavol-
gende situaties verantwoordelijk voor de btw.

 ■ Bij de grensoverschrijdende verkoop aan particulieren 
van goederen (met een waarde van maximaal € 150) 
die nog niet in de EU zijn ingevoerd (bijv. bij levering 
van het eerdergenoemde telefoonhoesje uit Taiwan 
besteld via een platform in de EU).

 ■ Bij verkoop van goederen aan particulieren in de EU 
door niet in de EU gevestigde ondernemers. 

Het platform wordt in beide genoemde gevallen geacht 
het goed aan de particulier te hebben geleverd en is btw 
verschuldigd in het land van de particulier.

bz-advies
De btw-regels voor verkopen via internet wijzigen in 2021. Naar ver-
wachting zal de ingangsdatum 1 juli 2021 zijn. Btw-ondernemers moe-
ten nu alvast actie ondernemen om de administratie zo in te richten 
dat vanaf 1 juli 2021 aan de btw-regels wordt voldaan.
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Btw-tarieven en drempelbedragen in EU-landen

  Vanwege de coronacrisis krijgen btw-ondernemers een half jaar langer de tijd om hun administratie in te 
richten op de nieuwe regeling voor e-commerce.


