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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. 
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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.
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FISCAAL

nieuwe regels rond e-commerce en btw in juli

Er is veel werk aan 
de webwinkel 
Nieuwe regels betreffende de BTW en e-commerce worden van 

kracht per 1 juli 2021. Er worden grote en belangrijke wijzigin-

gen doorgevoerd die gelden voor alle BTW-ondernemers die 

met e-commerce te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan website-exploitanten. Het is van groot belang dat onderne-

mingen zich voorbereiden op de wijzigingen om zo de handel 

te bevorderen.  

NNaar aanleiding van gericht onderzoek 
worden de jaarlijks misgelopen BTW-
inkomsten van de Europese Unie (EU) 
geschat op ongeveer € 5 miljard. Dit komt 
voornamelijk door oneerlijke concurren-
tieverhouding tussen leveranciers afkom-
stig uit de EU en leveranciers uit niet-
Europese landen. Er worden bijvoorbeeld 
geen BTW- of invoerrechten betaald bij 
zendingen met een waarde van minder 
dan € 22 aan consumenten van leveran-
ciers uit niet-Europese landen.  
Leveranciers uit EU-landen zijn door-
gaans wel BTW verschuldigd over zen-
dingen geleverd aan consumenten. Ook 
is er sprake van grote administratieve 
lasten voor zowel BTW-ondernemers als 
EU-landen. De EU wil deze problemen la-
ten verdwijnen door de invoering van de 
nieuwe BTW-regels omtrent e-commerce. 

Afstandsverkopenregeling

Vóór 1 juli 2021 geldt de afstandsverko-
penregeling. Deze regeling houdt in dat 
een Nederlandse ondernemer die produc-
ten verkoopt aan consumenten in andere 
EU-landen, Nederlandse BTW vermeldt 

op de factuur en in Nederland BTW 
afdraagt bij vraag 1a/1b in de BTW-aan-
gifte. Dit geldt voor zover de ondernemer 
niet meer omzet behaalt met de levering 
aan consumenten in andere EU-landen, 
dan het drempelbedrag toebehorend 
aan het vestigingsland van die consu-
menten. Behaalt een ondernemer meer 
omzet met de verkopen, dan moet hij 
het BTW-tarief hanteren dat in dat EU-
land geldt en ook daar BTW afdragen.

Drempelbedragen

Per EU-land gelden andere drempelbe-
dragen. Voor goederen verzonden vanuit 
andere EU-landen aan consumenten 
in Nederland is het drempelbedrag 
bijvoorbeeld € 100.000 per jaar. Als de 
buitenlandse EU-ondernemer meer dan 
€ 100.000 behaalt met de levering van 
goederen aan consumenten in Nederland 
is hij hier BTW verschuldigd en moet hij 
zich hier registreren als ondernemer.  
Sinds 2015 geldt de MOSS-regeling (Mi-
ni-One-Stop-Shop). Als een ondernemer 
digitale diensten aan consumenten in 
andere EU-landen verricht kan hij daar 

gebruik van maken. Daardoor betaalt hij 
alleen BTW in het vestigingsland. Hier-
door hoeft een ondernemer zich niet te 
registreren in alle landen waar zijn con-
sumenten gevestigd zijn. Hij hoeft maar 
in één land BTW af te dragen. De onder-
nemer kan hieraan deelnemen als de om-
zet behaald met digitale diensten in een 
kalenderjaar en het kalenderjaar daar-
voor niet meer dan € 10.000 bedraagt.

Vrijstelling

Vóór 1 juli 2021 geldt voor consumen-
ten een vrijstelling voor het betalen van 
invoerrechten en BTW, voor zendingen 
van buiten de EU met een waarde onder 
de € 22. Worden goederen ingekocht 
met een waarde van meer dan € 22 tot 
en met € 150, dan moet Nederlandse 
BTW worden afgedragen over de zending 
van buiten de EU. In dat geval hoeven 
geen invoerrechten betaald te worden. 
Consumenten betalen invoerrechten 
en Nederlandse BTW over zendingen 
met een waarde van boven de € 150.

OSS

Vanaf 1 juli 2021 geldt een uitgebreide 
vorm van de MOSS-regeling, namelijk 
de OSS-regeling (One-Stop-Shop). Het 
is geen miniregeling meer. De regeling 
houdt in dat een ondernemer BTW moet 
afdragen in de EU-lidstaten waar zijn 
consumenten zijn gevestigd als de omzet, 
behaald met afstandsverkopen en de ver-
koop van digitale diensten, buiten Neder-
land maar binnen de Europese Unie, de 
grens van € 10.000 per jaar overschrijdt.  
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De afstandsverkopendrempels 
die per EU-land gelden vóór 1 juli 
2021, vervallen vanaf die datum. 

Overschrijden

De ondernemer kan, als de grens wordt 
overschreden, de verschuldigde bui-
tenlandse BTW aangeven middels de 
OSS-aangifte waardoor de Nederlandse 
Belastingdienst de BTW-opbrengsten 
verdeelt over de rechthebbende landen. 
De OSS-regeling is voor ondernemers 
interessant als zij, door het overschrijden 
van de € 10.000-grens, in meerdere EU-
landen BTW verschuldigd zijn maar in 
die landen geen BTW-teruggaaf hebben.

Invoerrechten

Op 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling voor 
het betalen van invoerrechten en BTW 
voor zendingen van buiten de EU met 
een waarde onder de € 22. De consument 
zal hierdoor BTW moeten afdragen en 
invoerrechten moeten betalen over de 
zending afkomstig buiten de EU. Hierbij 
mogen partijen buiten de EU kiezen of 
ze het pakketje voorzien van een eigen 
OSS-nummer en daarmee automatisch 
de BTW afdragen of dat ze de verant-
woordelijkheid bij de consument laten. 
Ook wordt de BTW op goederen afkom-
stig uit niet-Europese landen geleverd 
aan Europese consumenten, vanaf 1 juli 
2021 verschuldigd in de EU-lidstaat van 
bestemming, ongeacht welke partij de 
invoer van de goederen regelt. 
Vanaf 1 juli 2021 kunnen goederen 
afkomstig uit niet-Europese landen 

met een waarde van kleiner of gelijk 
aan € 150 gerapporteerd worden in een 
invoer OSS-aangifte (I-OSS). Daarbij 
is de invoer van goederen uit niet-
Europese landen vrijgesteld van BTW. 

Douane

De I-OSS regeling geldt voor Europese 
ondernemers, Noorse ondernemers 
en niet-Europese ondernemers met 
een vertegenwoordiger in de Europese 
Unie. De ondernemers die deelnemen 
aan de I-OSS-regeling ontvangen een 
speciaal BTW-identificatienummer 
die zij verstrekken aan de douane 
voor de BTW-vrijstelling van invoer.

Dropshippen

De BTW-platformfictie is een wijziging 
die betrekking heeft op het zogeheten 
‘dropshippen’. Dropshippen is een vorm 
van levering door een ondernemer zon-
der dat hij zelf het goed in zijn voorraad 
heeft gehad.  
De ondernemer heeft een website 
waarop consumenten goederen kun-
nen bestellen die rechtstreeks vanuit 
de leverancier geleverd worden aan de 
consument zonder tussenkomst van 
de ondernemer (dropshipper). De on-
dernemer is slechts een bemiddelaar 
tussen de leverancier, veelal uit niet-
Europese landen, en de consument. 

Bemiddeling

De ondernemer krijgt een vergoeding 
voor de bemiddeling die hij verricht tus-

sen de leverancier en de consument. Vóór 
1 juli 2021 was de ondernemer in een 
dergelijk geval enkel BTW verschuldigd 
over de bemiddelingsvergoeding. Vanaf 
1 juli 2021 geldt de BTW-platformfictie. 
Die zorgt ervoor dat er een transactie 
tussen de leverancier en de BTW-
ondernemer (dropshipper) ontstaat en 
een transactie tussen de ondernemer 
(dropshipper) en de consument. Hier-
door voert de ondernemer de goederen 
in, waarbij hij gebruik kan maken van 
de I-OSS-regeling, en levert hij de goe-
deren vervolgens aan de consumenten. 

Vestigingsland

Afhankelijk van het vestigingsland van 
de consument kan de ondernemer ge-
bruikmaken van de eerder genoemde 
OSS-regeling. De BTW-platformfictie 
geldt voor leveringen van goederen aan 
consumenten in andere EU-lidstaten 
indien de leverancier buiten de Europese 
Unie is gevestigd en de waarde van de 
zending kleiner of gelijk is aan € 150. 

Specialist

Vanaf 1 juli 2021 gaat de BTW-wetgeving 
omtrent e-commerce rigoureus wijzigen. 
Het is daarom van belang dat onderne-
mers zich voorbereiden op de wijzigingen 
en een BTW-specialist benaderen als het 
voor hen niet duidelijk is hoe de wijzigin-
gen zich vertalen in hun bedrijfsvoering.

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

De drempelbedragen die van toepassing zijn per EU-land

België: EUR 35.000    
Bulgarije: EUR 70.000
Cyprus: EUR 35.000 
Denemarken: DKK 280.000
Duitsland: EUR 100.000
Estland: EUR 35.000
Finland: EUR 35.000
Frankrijk: EUR 35.000
Griekenland: EUR 35.000

Groot-Brittannië: GBP 70.000
Hongarije: EUR 35.000
Ierland: EUR 35.000
Italië: EUR 100.000
Kroatië: HRK 270.000
Letland: EUR 35.000
Litouwen: EUR 35.000
Luxemburg: EUR 100.000
Malta: EUR 35.000    

Oostenrijk: EUR 35.000
Polen: PLN 160.000
Portugal: EUR 35.000
Roemenië: RON 118.000
Slovenië: EUR 35.000
Slowakije: EUR 35.000
Spanje: EUR 35.000  
Tsjechië: CZK 1.140.000
Zweden: SEK 320.000
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