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faciliteert bij de levering. Van faciliteren is sprake als:

 ■ het platform de koper en verkoper met elkaar in 
contact brengt; en

 ■ levering van een goed plaatsvindt via het platform.

Duidelijk is dat er geen sprake is van faciliteren als aan 
alle van de volgende voorwaarden is voldaan:

 ■ het platform stelt geen algemene voorwaarden vast;
 ■ het platform brengt de vergoeding vanwege de levering 

niet in rekening aan de klant; en
 ■ het platform is niet betrokken bij het bestellen of het 

afleveren van de goederen.

Bij faciliteren geldt de verantwoordelijkheid voor het aan-
geven en afdragen van btw voor de volgende twee situaties:

1. de goederen zijn afkomstig van buiten de EU en nog 
niet in de EU ingevoerd. De intrinsieke waarde van de 
goederen bedraagt niet meer dan € 150;

2. de leverancier van de goederen is niet in de EU geves-
tigd en levert goederen binnen de EU. Niet van belang 
is of de goederen reeds in de EU zijn ingevoerd.

Aansprakelijkheid De platformfictie brengt een grote 
verantwoordelijkheid voor platforms met zich mee. Als 
het platform kan aantonen dat zij onjuiste en/of onvolle-
dige informatie heeft gekregen van de leveranciers, dan is 
het platform niet meer verantwoordelijk voor de btw. Het 
is van belang dat de platforms tijdig in kaart brengen 
voor welke leveringen zij aansprakelijk voor de btw 
worden. Ook is het belangrijk om na te gaan of aanspra-
kelijkheid voor de btw van een platform is te voorkomen 
door het wijzigen van gemaakte afspraken.

bz-advies

De btw-ondernemer die zich bezighoudt met e-commerce, staat per 

1 juli 2021 een aantal belangrijke wijzigingen te wachten. Van belang is 

dat de btw-ondernemer zich nu alvast voorbereidt en nagaat wat de 

wijzigingen voor hem betekenen. Belangrijk is ook dat de ondernemer 

in de administratie codes aanpast en de verkoopfacturen vanaf 

1 juli 2021 aan de btw-regels blijven voldoen.
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Overzicht wijzigingen btw-regels e-commerce per 1 juli 2021.

  Voor alle afstandsverkopen binnen de EU geldt per 1 juli 2021 naar verwachting een algemene drempel 
van € 10.000. Platforms worden vaker aansprakelijk voor de btw-afdracht en de btw-invoervrijstelling voor 
pakketjes van minder dan € 22 komt te vervallen.

thuiswerken    

Btw en thuiswerken 
Door de coronacrisis doen veel btw-ondernemers uitgaven voor de thuiswerkplek. 
Btw-ondernemers kunnen de btw op deze kosten in aftrek brengen voor zover zij 
de werkruimte gebruiken voor btw-belaste omzet. 

Btw-aftrek kosten werkruimte
Btw op kosten gemaakt voor de werkruimte die enkel 
voor btw-belaste prestaties wordt gebruikt, kan volledig in 
aftrek worden gebracht. Denk bijv. aan een bureau dat 
alleen voor btw-belaste ondernemersactiviteiten wordt 
gebruikt of de aanschaf van een printer. Ook de btw op 
de bouwkosten van de werkruimte komen voor aftrek in 
aanmerking. Let daarbij op dat bij een controle door de 
Belastingdienst aannemelijk gemaakt moet worden dat 
de investering volledig voor de btw-belaste omzet wordt 
gebruikt. 

Kosten werkruimte in woning Als de werkruimte in een 
privéwoning gelegen is, zijn de internet- en telefonie-
kosten, de energie- en schoonmaakkosten vaak voor de 

gehele woning. Om de mate waarin de btw op de kosten 
voor aftrek in aanmerking komt te bepalen, moet beoor-
deeld worden in welke mate de kosten toerekenbaar zijn 
aan de werkruimte waarin de btw-belaste activiteit wordt 
verricht. Hiervoor kan worden aangesloten bij de verhou-
ding van de oppervlakten van de woning. Maakt de 
werkruimte voor 15% deel uit van de oppervlakte van de 
woning, dan is 15% van de btw op de kosten aftrekbaar, 
tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het werke-
lijke zakelijke en privégebruik meer of minder is.
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Indien de btw-ondernemer btw in aftrek brengt, is het van belang dat de 
inkoop factuur op naam van de btw-ondernemer staat en aan de factuur-
vereisten voldoet. Zorg ervoor dat in de administratie de gegevens met 
betrekking tot de aankoop, waaronder de inkoopfactuur, worden bewaard. 

  Breng de kosten die de btw-ondernemer maakt om thuis te kunnen werken in beeld en breng de btw in 
aftrek voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan de btw-belaste prestaties.


