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Door mr. carola van vilsteren, van vilsteren btw-advies in heelsum

BTW

S
teeds meer bedrijven verkopen 
goederen of bieden diensten aan 
via internet. Daarbij worden ook 
goederen verkocht of diensten 

aangeboden aan ondernemingen in an-
dere eu-landen. Als een ondernemer in 
Nederland handel drijft via internet, dan 
moet hij twee mogelijkheden in de gaten 
houden: (1) hij levert goederen die via 
internet zijn besteld; (2) hij verricht 
diensten via internet, zoals het leveren 
van software (elektronische dienst). Bei-
de mogelijkheden hebben verschillende 
gevolgen voor de btw. 

De verkoop van goederen aan een particu-
lier. Als goederen worden vervoerd in het 

kader van de levering, dan is de levering 

belast in het land waar het vervoer aan-

vangt. Als een Nederlandse ondernemer 

goederen verkoopt aan een particulier, 

rechtspersoon/niet-ondernemer of niet-af-

trekgerechtigde ondernemer in een andere 

eu-lidstaat, dan is de levering belast in Ne-

derland. Hierdoor wordt tariefshopping 

mogelijk, door de verzending of het ver-

voer te laten beginnen in het land met het 

laagste btw-tarief. 

De regeling voor afstandsverkopen is inge-

voerd om dit tariefshoppen te voorkomen. 

Deze regeling houdt in dat er btw ver-

schuldigd is in het land van aankomst van 

de goederen als de leveringen naar het be-

treffende land een bepaald drempelbe-

drag1) overschrijden en als het vervoer di-

rect of indirect door of voor rekening van 

de leverancier komt. Als aan de voorwaar-

den voor de regeling voor afstandsverko-

pen is voldaan, moet de Nederlandse on-

dernemer zich voor btw-doeleinden 

registreren in het eu-land van de afnemer.

Verkoop van goederen aan een ondernemer. 
Bij de verkoop van goederen tussen twee 

ondernemers die in verschillende lidstaten 

zijn gevestigd, is onder voorwaarden spra-

ke van een intracommunautaire levering. 

Deze levering is belast met 0 procent btw. 

Om dit 0 procent-tarief te kunnen toepas-

sen, moet de levering voldoen aan de vol-
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gende voorwaarden:  

 - de goederen zijn naar een andere eu-lid-

staat vervoerd;

 - de goederen zijn in de andere eu-lidstaat 

onderworpen aan de btw-heffing voor 

een intracommunautaire verwerving. Dit 

bewijs kan worden geleverd door het 

btw-nummer van de afnemer op de fac-

tuur te vermelden.

Ook een niet-eu-ondernemer of niet-on-

dernemer kan goederen via internet be-

stellen. Onder voorwaarden is dan sprake 

van export. Export van goederen is even-

eens belast met 0 procent btw. De Neder-

landse ondernemer moet aantonen dat de 

goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar 

een niet-eu-land. 

Het aanbieden van diensten via internet 
Diensten die via internet worden aangebo-

den, kunnen worden aangemerkt als elek-

tronische diensten. Dit zijn diensten die 

via de elektronische weg worden verricht. 

Het gaat daarbij om diensten die via inter-

net worden verleend, die wegens hun aard 

grotendeels geautomatiseerd zijn en 

slechts in beperkte mate menselijk ingrij-

pen vergen en zonder informatietechnolo-

gie niet kunnen worden verricht. Hieron-

der vallen onder andere: het leveren en 

onderbrengen van websites, het onder-

houd op afstand van programma’s en uit-

rustingen. Dit zijn voorbeelden van elek-

tronische diensten.

De regeling voor afstands-
verkopen is ingevoerd om 
tariefshoppen te voorkomen

De afnemer van de dienst is een particulier. 
Als de afnemer een particulier is die in een 

ander eu-land is gevestigd, dan is de vesti-

gingsplaats van de ondernemer de plaats 

van de elektronische dienst. Een voor-

beeld: een Nederlandse ondernemer ver-

richt een elektronische dienst aan een par-

ticulier in Duitsland. De plaats van dienst 

voor de btw is Nederland, dus moet de on-

dernemer Nederlandse btw op de factuur 

vermelden. 

Als de particuliere afnemer buiten de eu is 

gevestigd, dan geldt een uitzondering op 

de hoofdregel voor de plaats van dienst, 

want dan is de dienst belast in het niet-eu-

land waar de particulier woont. De Neder-

landse ondernemer zou zich dan mogelijk 

moeten registreren voor btw-doeleinden 

in het niet-eu-land. 

Let op! De regels voor de plaats van dienst 

voor elektronische diensten aan niet-on-

dernemers wijzigen per 1 januari 2015. 

Deze diensten worden vanaf 1 januari 2015 

geacht te worden verricht op de plaats 

waar de particulier woont of is gevestigd. 

In principe moet de Nederlandse onderne-

mer zich dan in elke eu-lidstaat van de af-

nemer voor btw-doeleinden registreren. 

De Nederlandse ondernemers die elektro-

nische diensten verrichten aan niet-onder-

nemers in de eu, worden echter in de gele-

genheid gesteld om in Nederland één 

btw-aangifte te doen voor de in andere 

eu-landen verschuldigde btw.

Afnemer van de dienst is een ondernemer.

Bij elektronische diensten tussen twee 

btw-ondernemers, geldt dat de dienst is 

belast daar waar de afnemer is gevestigd. 

Als de afnemer in een andere eu-lidstaat is 

gevestigd, geldt verplicht de verleggingsre-

geling. Dit houdt in dat de verschuldigd-

heid van btw wordt verlegd naar de afne-

mer, die in eigen land btw-aangifte moet 

doen. De dienstverrichter moet op zijn fac-

tuur het btw-nummer van de afnemer ver-

melden en aangeven dat er sprake is van 

verlegde btw, door de vermelding ‘btw-

verlegd’. 

Is de afnemer buiten de eu gevestigd, dan 

hangt het van de lokale wetgeving af of de 

leverancier zich in het buitenland moet re-

gistreren voor btw-doeleinden en aan de 

btw-verplichtingen moet voldoen. 

1) De drempelbedragen in de EU-landen 
vindt u op: http://tinyurl.com/drempel-
bedragen.


