
 

 

 
 

 

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen 
 

Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe 

regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw voor afstandsverkopen.  

 

Afstandsverkopen zijn verkopen aan particulieren - en ondernemers die geen btw-aangifte doen -  die 

gevestigd zijn in andere lidstaten van de EU. De wijziging vereist de nodige voorbereidingen van 

ondernemers die zich met afstandsverkopen bezighouden. 

 

Drempelbedrag afstandsverkopen tot 1 juli 

Op dit moment mag bij levering van goederen aan particulieren en ondernemers die geen btw-aangifte 

doen binnen de EU Nederlandse btw in rekening worden gebracht als de verkopen onder het 

drempelbedrag van het land blijven waar de consument woont. Boven het drempelbedrag moet de 

ondernemer zich in het betreffende land voor de btw registeren, het daar geldende btw-tarief 

berekenen en daar ook btw-aangifte doen. Indien in enig jaar de drempel wordt overschreden, geldt 

het daaropvolgende jaar automatisch vanaf de start de buitenlandse btw, net zolang totdat in enig jaar 

het drempelbedrag niet meer wordt overschreden.  

 

Het drempelbedrag verschilt per land en wordt ook per land toegepast. De ondernemer mag ook 

kiezen zich in het betreffende land voor de btw te registeren, het daar geldende btw-tarief te 

berekenen en daar ook btw-aangifte te doen als hij onder het drempelbedrag van het betreffende land 

blijft. 

 

Uniform drempelbedrag vanaf 1 juli 

Vanaf 1 juli 2021 geldt één uniform drempelbedrag van € 10.000 voor alle levering van goederen en 

diensten gezamenlijk aan particulieren en ondernemers die geen btw-aangifte doen in de EU buiten 

Nederland. Dit drempelbedrag geldt voor alle prestaties, dus voor leveringen én digitale diensten. Blijft 

de ondernemer onder het drempelbedrag, dan berekent hij het Nederlandse btw-tarief en doet hij in 

Nederland btw-aangifte. Het transport moet dan wel in Nederland beginnen. Als de drempel in enig 

jaar wordt overschreden, berekent de ondernemer vanaf dat moment buitenlandse btw. Het volgende 

jaar mag de drempel van € 10.000 dan niet worden gebruikt.  

 
 
Let op! 
Het nieuwe drempelbedrag van € 10.000 geldt niet per lidstaat maar voor alle lidstaten tezamen. 
Een ondernemer zal vanaf 1 juli waarschijnlijk veel sneller het drempelbedrag bereiken dan 
voorheen. De regeling gaat halverwege het jaar in en daarom gelden tot en met 30 juni 2021 nog 
de oude drempelbedragen per EU-land. Vanaf 1 juli geldt de grens van € 10.000 voor alle 
leveringen en digitale diensten aan particulieren en ondernemers die geen btw-aangifte doen in de 
periode 1 juli tot en met 31 december 2021. 
  

 
Het is ondernemers vanaf 1 juli nog steeds toegestaan om geen gebruik te maken van het 

drempelbedrag en vanaf de eerste euro buitenlandse btw te berekenen en in het buitenland btw-

aangifte te doen van afstandsverkopen. Dit kan voordelig zijn als het btw-tarief op de prestaties lager 

ligt dan in Nederland en met de klant een prijs inclusief btw is afgesproken. Ook kan via de 

buitenlandse btw-aangifte de buitenlandse voorbelasting van dat land worden teruggevraagd. 

Uiteraard brengt het wel extra administratieve lasten met zich mee. 

  



 

 

 
 

 

Eénloketsysteem 

Komen de afstandsverkopen boven het drempelbedrag uit, dan berekent de ondernemer de btw van 

het land waar de consument woont. De ondernemer moet in principe de btw daar ook afdragen en 

daar btw-aangifte doen. Hij kan vanaf 1 juli echter ook kiezen voor het eenvoudigere 

‘éénloketsysteem’. 

 

In dit éénloketsysteem kan de ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw aangeven en 

afdragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hij moet zijn bedrijf dan aanmelden voor de 

‘Unieregeling' binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Zij zorgen dan dat de 

verschuldigde btw aan de diverse EU-landen wordt doorbetaald. Aanmelding kan vanaf 1 april via Mijn 

Belastingdienst Zakelijk. 

 

Via het éénloketsysteem kan geen voorbelasting worden teruggevraagd. Als er buitenlandse btw in 

rekening is gebracht, moet die worden teruggevraagd via een teruggaafverzoek buitenlandse btw. Het 

rechtstreeks terugvragen van buitenlandse btw kan wel als ervoor wordt gekozen in het buitenland 

btw-aangifte te doen. 

 

Overige wijzigingen 

Andere wijzigingen per 1 juli zijn onder meer het vervallen van de btw-vrijstelling tot € 22 die nu geldt 

bij invoer van goederen buiten de EU. Een ondernemer kan onder voorwaarden vanaf 1 juli wel 

gebruikmaken van de invoerregeling binnen het éénloketsysteem voor ingevoerde zendingen van 

maximaal €150. Hij betaalt dan geen btw bij invoer, maar 1 keer per maand via het éénloketsysteem. 

 

Platformen die zich bezighouden met faciliteren van verkopen aan particulieren, zoals Amazon, zijn 

vanaf 1 juli onder meer sneller verantwoordelijk voor de btw-afdracht van de verkoop aan particulieren 

van ingevoerde goederen. Het platform moet dan wel een actieve rol spelen, zoals het faciliteren van 

betalingen. 

 

MOSS wordt OSS 

Leveranciers van digitale diensten kunnen nu voor consumenten binnen de EU al gebruikmaken van 

een éénloketsysteem, het zogenaamde MOSS-systeem. Door de nieuwe regeling wordt dit systeem 

getransformeerd tot OSS en kan dit dus gebruikt worden voor digitale diensten én afstandsverkopen. 

 

Heeft u te maken met afstandsverkopen en gaat het om een bedrag van meer dan € 10.000 dan is het 

raadzaam om zo spoedig mogelijk een OSS-registratie aan te vragen bij de Belastingdienst. Uw 

relatiebeheerder kan u daarbij behulpzaam zijn. 

 

 

Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, of bel naar 088-2555 655 
 

 

 

Attentie: 

Deze nieuwsbrief is  met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. 

Zaken kunnen echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig zijn. Daardoor kan het voorkomen dat 

informatie uit deze editie niet meer aansluit op de actualiteit. 

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief zonder 

deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 


