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Per 1 juli 2021 wijzigt de BTW-regelgevingvoor e-commerceleveringen aan particuliere afnemers

waarbij goederen worden verzonden van de ene naar een andere EU-lidstaat (denk aan: verkopen via

webshops en verkoopplatformen). Dit kan verregaande gevolgen hebben voor ondernemers die

regelmatig goederen aan buitenlandse consumenten leveren (de zgn. afstandsverkopen). In
voorkomende gevallen is het raadzaamom op korte termijn actie te ondernemen.

Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

1. Wijziqinq reqelinq voor afstandsverkopen (binnen de EU)

Op dit moment geldt er (voor ondernemers die goederen leveren aan particulieren in een andere EU-

lidstaat) nog een drempel per EU-lidstaat. Wanneer de verkopen in de desbetreffende lidstaat onder
die drempelbedragen blijven, is BTWverschuldigd in de lidstaat van vertrek van de goederen. Dit is
de hoofdregel. Wordt het drempelbedrag overschreden, dan is BTWverschuldigd in de lidstaat van
aankomst van de goederen (dat is de uitzondering). Hetgeen betekent dat men zich dan in de andere
lidstaat zal moeten laten registreren als BTW-ondernemer en aldaar periodiek BTW-aangifte moet
doen.

Per 1 juli a.s. zullen de oude omzetdrempels per lidstaat vervallen. Vanaf dat moment zal er een

omzetdrempel van € 10.000 (per jaar) voor de hele EUgaan gelden. Bovendien gaat als hoofdregel
het bestennmingslandprincipegelden. Dit betekent dat er (in beginsel) BTW is verschuldigd in de
lidstaat waar de goederen naartoe gaan. Hierop geldt een uitzondering: wanneer het totaalbedrag
van de verkopen aan consumenten in andere EU-landen(per jaar) onder het voornoemde

drempelbedrag van € 10.000 blijft, is BTWverschuldigd in het land van vestiging.

Dezenieuwe drempel is veel lager dan de oude onnzetdrempels per lidstaat en bovendien geldt de
nieuwe drempel voor alle lidstaten tezamen. Dat betekent dus dat een webshop-ondernemer die

goederen levert aan consumenten in andere EU-lidstaten veel eerder wordt geconfronteerd met
buitenlandse BTW.

2. Uitbreidinq eenloketsysteem: OneStop Shop-aanqifte (OSS-aanqifte)

Om te voorkomen dat men zich in alle lidstaten afzonderlijk moet gaan laten registreren kan gebruik
gemaakt worden van de Unieregeling, oftewel het: eenloketsysteem. Dit houdt in dat de ondernemer

zijn grensoverschrijdende afstandsverkopen kan aangeven op een speciale BTW-aangifte in het land
van vestiging. Voor afstandsverkopen is dit de 'One Stop Shop' (of OSS)-aangifte.

Door gebruik te nnakenvan deze regeling hoeft de Nederlandse webshophouder die goederen levert
aan buitenlandse particulieren (en de drempel van € 10.000 per jaar overschrijdt) niet langer aangifte
te doen in EU-lidstaten waar de goederen naartoe gaan, maar kan hij volstaan met een aangifte (te
doen in Nederland) per kwartaal.

NBOok B2C-diensten, waarvoor BTWverschuldigd is in de andere EU-lidstaat kunnen met ingang
van 1juli 2021 worden aangegevenvia deze OSS-aangifte.Dit speelt bijvoorbeeld wanneer een
Nederlandse ondernemer diensten verricht voor een consument in verband met een in een andere
EU-lidstaat gelegen onroerende zaak.

1B2C-diensten: Businessto Consumer-diensten, oftewel diensten door ondernemers aan particulieren
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3. BTW-vriistelling bii invoer tot € 23 vervalt

Bij de invoer van goederen in de EUgeldt op dit moment nog een BTW-vrijstelling voor invoer-BTW

op zendingen met een waarde tot en met € 22. Dezevrijstelling vervalt per 1 juli 2021. Hierdoor zal
voortaan voor elk pakketje invoer-btw verschuldigd zijn.

Dezeinvoer-BTW is verschuldigd in de EU-lidstaat waarin de goederen aankomen. Hiervoor dient in

principe aangifte te worden gedaan. Echter, voor goederen met een waarde van maximaal € 150 kan
gebruik worden gemaakt van de Invoerregeling en kan via het eenloketsysteem van de

belastingdienst in een melding per maand de BTW-aangifte ('Import One Stop Shop' (of IOSS-

aangifte) worden geregeld voor alle lidstaten.

4. Platform fictie

In de huidige regeling is de ondernemer zelf altijd verantwoordelijk voor afdracht van de

verschuldigde BTW.Ook wanneer de ondernemer gebruik maakt van een platform dat de verkopen
aan particulieren faciliteert (denk aan: Alibaba of [-bay). Dit gaat veranderen.

Per 1 juli a.s. zal de zogenaamde platformfictie in werking treden. De fictie is van toepassing wanneer
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 EUen de (intrinsieke) waarde van de

zending niet meer bedraagt dan € 150. Daarnaast is de fictie van toepassing op het faciliteren van de
verkoop van goederen aan consumenten binnen de EUdoor niet in de EU-gevestigdebtw-
ondernemers waarbij de goederen vanuit een EU-landnaar de consumenten worden vervoerd.

Op grond van deze fictie wordt het platform verantwoordelijk voor de BTW-afdracht ten aanzien van
deze verkopen. Het platform wordt geacht de goederen in te kopen van de ondernemer en door te
leveren aan de consunnent(ook als dat feitelijk niet het geval is). Door deze fictie is de eerste levering
een 6262-levering (voor leveringen binnen de EU:0% BTW)en de tweede levering een B2C3-levering
(regeling voor afstandsverkopen, dus BTWin de lidstaat van de afnemer).

5. Overige wiizigingen

- Degewijzigde regeling voor afstandsverkopen kan ook gelden voor goederen die afkomstig zijn
van buiten de EUen voor goederen die binnen de EUworden verhandeld (en vervoerd van de
ene naar de andere lidstaat) aan particuliere afnemers door niet in de EUgevestigde
ondernenners.

- Bovendien zijn er een bijzondere regelingen voor post- of koeriersdiensten en douaneagenten
en betalingsdiensten.

Middelburg, 23 maart 2021

2B2B-levering:Businessto Business-levering(oftewel: leveringtussentwee ondernemers)
3B2C-levering:Businessto Consumer-levering(oftewel: leveringdoor eenondernemeraaneenparticulier)
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Wordt de drempel (van €10.000) in 2021 naar tijdgelangherrekend(dus€ 5.000)?
Nee, ook voor het jaar 2021 is (ondanks de ingangsdatum van 1 juli 2021) een drempelbedrag van
€ 10.000 toepassing.

Telt de omzet van digitaledienstenaan particulierenook mee voor de bepalingvan het maximum?
Ja,deze omzet moet u ook rneetellen om te bepalen of u de omzetdrempel van € 10.000

overschrijdt.

Kunje ervoor kiezenom voor sommigeEU-lidstatenaangiftete blijvendoen in de lidstaat zelf en
voor andere lidstatengebruikmaken van de OSS-aangifte?
Nee, de keuzevoor gebruikmaking van het eenloketsysteem geldt dit integraal voor alle lidstaten.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van deze vereenvoudigde regeling kan er dus uitsluitend nog
aangifte worden gedaan via de OSS-aangifteen niet meer afzonderlijk in de desbetreffende lidstaten.

Wanneer is het gunstigom te kiezenvoor registratiein de andere EU-lidstatenen BTW-aangiftete
doen aldaar?

Aangifte doen via het eenloketsysteem is erg praktisch en veroorzaakt minder administratieve

rompslomp. In sommige gevallen kan de voorkeur echter toch uitgaan naar een registratie in de
andere EU-lidstaat. Bijvoorbeeld wanneer er veel inkoopkosten worden gemaakt in de
desbetreffende lidstaat. Bij aangifte in de lidstaat zelf kan de BTWop die inkoopkosten direct als

voorbelasting in mindering worden gebracht op de aangifte. Wanneer gekozen wordt voor de OSS-

aangifte kan dat niet. In dat geval kan de buitenlandse BTWuitsluitend worden teruggevraagd via
een afzonderlijke procedure.

Wanneer issprakevan faciliteren in de zin van de platformfictie?
Faciliteren houdt in deze in dat (1) het platform de partijen (leverancier en consument) met elkaar in
contact moet brengen en (2) de verkoop plaatsvindt via het platform.


