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Nieuwe btw-regels voor dropshipping vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels omtrent de e-commerce. Deze wij-
zigingen hebben grote invloed op ondernemers die met niet-Europese leveran-
ciers handelen via platforms (dropshipping). Wat gaat er veranderen?

Webshop. Dropshipping is erg populair tegen-
woordig. Een ondernemer die aan dropshipping 
doet, heeft zelf meestal geen voorraad. De klanten 
bestellen bij de dropshipper, maar het product 
wordt rechtstreeks vanuit de leverancier verstuurd. 
Dropshipping is dus een makkelijke manier om 
producten te verkopen zonder dat u als onderne-
mer daar veel risico voor hoeft te lopen. Dropship-
ping gaat vaak via platforms. 

Platforms. Platforms zijn niet meer weg te denken 
uit de hedendaagse economie. Onder een plat-
form wordt verstaan het gebruik van een elektroni-
sche interface om een afnemer en een leverancier 
die goederen te koop aanbiedt met elkaar in 
contact te brengen, dat resulteert in een goede-
renlevering. Het platform krijgt vervolgens een 
vergoeding voor de bemiddeling tussen de leve-
rancier en de afnemer. 

Aansprakelijk voor de btw. De aansprakelijkheid 
voor de btw inzake de leveringen via deze plat-
forms wordt per 1 juli 2021 ingrijpend gewijzigd. 

Platformfictie

Vanaf 1  juli 2021. Als een platform een verkoop 
faciliteert, is er vanaf 1  juli  2021 sprake van een 
platformfictie. Let op. Als de platformfictie van 
toepassing is, is het platform verantwoordelijk voor 
de afdracht van de btw. De platformfictie is alleen 
voor goederen en niet voor diensten.

Verkoop door niet-Europese leveranciers. De 
platformfictie is van toepassing als er sprake is 
van het faciliteren van verkopen van goederen 
aan consumenten in de EU, waarbij de goederen 
vanuit een niet-EU land worden vervoerd naar de 
EU en de (intrinsieke) waarde van de zending niet 
meer bedraagt dan € 150. 

Platformfictie niet van toepassing. Onder de 
volgende drie voorwaarden is er geen sprake van 
faciliteren via een platform (cumulatief):

• het platform heeft geen algemene voorwaarden;
• het platform brengt de vergoeding vanwege de 

levering niet in rekening aan de klant;
• het platform is niet betrokken bij het bestellen 

en afleveren van de goederen.

Naheffing btw. Door het invoeren van de nieuwe 
btw-regels voor platforms, wordt het voor de 
Belastingdienst makkelijker om de niet of te weinig 
betaalde btw na te heffen via deze platforms, 
omdat er door de fictie wordt geacht dat de 
goederen door hen zijn geleverd. Alleen als het 
platform kan aantonen dat zij onjuiste en/of onvol-
ledige informatie hebben gekregen van de leve-
ranciers, zijn zij niet verantwoordelijk voor de btw.

Actiepunten

Voor ieder platform. Voor ieder platform (onge-
acht de grootte) zijn deze btw-wijzigingen relevant 
en moeten de hiernavolgende actiepunten onder-
nomen worden. 

1. Ga na of u alle informatie van de onderliggende 
transacties vastlegt in het systeem. Het platform 
doet immers vanaf 1 juli 2021 zowel een aankoop 
als een verkoop van goederen, waarbij het btw-
tarief, de betaling en de status van de goederen 
allemaal relevant zijn. 

2. Bent u een ondernemer die goederen verkoopt 
via een platform, neem dan tijdig contact op met 
het platform om de btw-veranderingen verder 
vorm te geven, met name of de platformfictie 
voor het betreffende platform gaat gelden. 
De facturatiestromen kunnen gaan veranderen. 
Daarbij is het belangrijk dit tijdig in te richten in 
uw systemen en afspraken aan te passen. 

 › Bent u een ondernemer die goederen verkoopt via een platform, informeer dan tijdig 
of de platformfictie gaat gelden. De facturatiestromen kunnen gaan veranderen. Het is 
belangrijk dit tijdig in te richten in uw systemen en gemaakte afspraken aan te passen.
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