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Polls



Poll

Vraag: 

“Weet u dat uw in uw webshop vanaf 1 juli het btw-tarief van het land van uw 
particuliere klant in de EU moet gebruiken?”

A: Ja

B: Nee



Poll

Stelling: 

“Ik begrijp wat de nieuwe EU btw-regels voor mijn organisatie betekenen!”

A: Ja, ik denk dat ik deze al goed begrijp.

B: Ja, een beetje, maar weet nog niet precies wat ze voor mijn organisatie betekenen.

C: Nee, ik heb er over gelezen maar ik weet er nog onvoldoende van. 

D: Nee, ik heb er nog niets over gehoord.
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Stelling: “Mijn klanten bereiden zich nu al 
voor op de komende regelgeving”



Agenda

1. Relevante fiscale thema's

2. Praktische uitwerking aan de hand van voorbeeldsituaties

3. Wat u merkt van het noodspoor

4. Vragen van deelnemers

5. Afsluiting en acties
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Kennismaking KVK

Sandra Visser

“ Als KVK-adviseur Internationaal 
Ondernemen ben ik een klankbord 
voor ondernemers op export- en 
importgebied. Ik heb praktische 
ervaring met exportmanagement en 
een voorliefde voor crossborder e-
commerce.”



Werkafspraken

1. Stellen van vragen is mogelijk via de “stel een vraag” knop

2. De meest gestelde vragen komen terug in afsluitend blok

3. Geen individuele cases of fiscaal beleidsmatige vragen

4. Presentatie ontvangt u in de mail met de link naar het webinar, 
om nog een keer terug te kijken

5. Meer informatie op de website www.belastingdienst.nl/e-
commerce met link naar factsheet en het webinar

http://www.belastingdienst.nl/e-commerce


Context webinar

Nederlandse webshop:
• Directe verkopen via eigen webshop
• Indirecte verkopen via platform

Verkopen in eigen naam!



EU btw e-commerce thema’s 1 juli 2021
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› Uitgangspunt: alle EU aanbieders leveren tegen het btw-tarief van het land 
waar de klant zit

› Ondernemer berekent buitenlandse btw aan consumenten in andere lidstaat

› Alléén bij jaaromzet < € 10.000, NL btw rekenen en afdragen in reguliere 
aangifte

› Drempel € 10.000 geldt voor 2e helft 2021
Daarna € 10.000 voor hele jaren

› Drempel niet toepassen?
Melding keuze bij de eigen NL inspecteur 14



› Btw-afdracht aan Douane door post- of koeriersbedrijf, die de btw 
eventueel vermeerderd met afhandelingskosten bij aflevering verhaald op 
consument;

› Keuze: nieuwe invoerregeling voor goederen met waarde maximaal € 150: 

– vereenvoudigde invoeraangifte en vrijstelling invoer-btw

– verlegging afdracht btw naar periodieke aangifte bij Belastingdienst 

– lever/prijszekerheid voor consumenten
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› Keuze: lokaal per lidstaat of centraal btw aangeven in Nederland! 
Deelname is vrijwillig

› Mogelijk afhankelijk van hoe u nu georganiseerd bent 16



› Van toepassing op niet-EU goederen ≤ € 150 die rechtstreeks naar klant 
worden verzonden 

› Platform wordt geacht de levering aan de consument te verrichten en 
moet de btw voldoen 

› De levering door de ondernemer aan het platform valt buiten bereik van 
de btw-heffing
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Nieuwe EU btw-regels in de praktijk



Nieuwe EU btw-regels in de praktijk:

• Sharlima’s Shiny Bijoux
Omzetdrempel en KOR

• Bram’s Luxe Lederwaren
Afstandsverkopen “klein”; omzetdrempel en Unieregeling

• Europe Fine Furniture
Afstandsverkopen “groot”; Unieregeling en incidentele
verkopen

• Lara’s Traditional Party Dress
Platformfictie en invoerregeling



Sharlima’s Shiny Bijoux 

Fictieve case, enige overeenkomst met werkelijke (bedrijfs)namen of situatie is toeval 



Sharlima’s Shiny Bijoux

Sharlima

› Parttime verpleegster

› Maakt eigen sieraden

› Jaarlijkse groei in DE, 
veel “reclame” via familie

› KOR-drempel bedrag
€ 20.000

› Omzet 2020 totaal 
€ 11.000

Impact nieuwe regels?

€ 7.000

€ 4.000



Sharlima’s Shiny Bijoux

KOR en nieuwe EU btw-drempel

› Als DE-omzet onder € 10.000 => NL-btw: deze omzet telt 
wel mee voor “omzet KOR” 

› Omzet belast met buitenlandse btw telt niet mee voor 
“omzet KOR” 

“Bij overschrijding van € 10.000 gedurende het 
jaar, dan slaat de btw vanaf dat moment om!”



Welke keuze maakt Sharlima?

“Zij kan er niet voor kiezen om uit de KOR te stappen. 
De keuze voor de KOR geldt 3 jaar behalve als de 

omzet boven de € 20.000 uitkomt.”

“Met je organisatie groeien is altijd leuk! Maar in dit 
geval betekent het ook echt meer administratieve 

lasten. Als Sharlima dit zelf moet doen of moet 
uitbesteden en ze vindt de kosten niet opwegen 

tegen de baten, kan ze ervoor kiezen om te 
voorkomen dat haar DE-omzet boven de € 10.000 

komt.”

Sharlima’s Shiny bijoux



Wat als ze doorgroeit boven de € 10.000 in Duitsland?

› Toepassen DE-btw (vs toepassing KOR): 
19% duurdere sieraden Duitsland 

› Registratie Duitsland of keuze Unieregeling

› Afweging verrekenen voorbelasting over inkopen Duitsland

“Indien Sharlima aan de slag wilt in Duitsland, kan 
ze ervoor kiezen een Duitstalige webshop te 

maken. Dat ziet er professioneel uit ze kan direct 
de prijzen inclusief Duitse btw (19%) vermelden. 
Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. 
Lees het KVK artikel: ‘e-commerce in Duitsland’ 

voor regels en tips”

Sharlima’s Shiny Bijoux



Bram’s Luxe Lederwaren

Fictieve case, enige overeenkomst met werkelijke (bedrijfs)namen of situatie is toeval 



Bram’s Luxe Lederwaren

2020
Drempel België: € 35.000

Omzet belast in 
Nederland met NL-btw!

€ 25 K



2021
€ 20.000 2e helft 
na Corona, in aanloop Kerst

Vanaf 1 juli 2021:
Omzet belast in België 
met BE-btw!

€ 32 K

Bram’s Luxe Lederwaren



2021
Na 1 juli webshop Duitsland

Omzet belast in 
Duitsland met DE-btw!

€ 32 K

€ 75 K

Bram’s Luxe Lederwaren



Belastingdienst

“Bram moet een keuze maken tussen 
btw-aangeven in België of gebruik 

maken van de Unieregeling. 
Hierbij kan hij vast rekening houden 

met zijn plannen om uit te breiden naar 
Duitsland en zelfs Oostenrijk.” 

“Naast België moet hij periodiek een btw-
aangifte gaan doen in Duitsland en zo ook 
in Oostenrijk, over de omzet die hij maakt 

bij lokale klanten.” 

Bram’s Luxe Lederwaren



“Ons advies zou zijn dat 
Bram zich aanmeldt 

voor de Unieregeling.”

“Als hij de btw-tarieven weet, en ook 
inzicht heeft in zijn omzet per land, kan 
hij per kwartaal binnen het EU btw-loket 
één btw-melding doen voor de hele EU. 
Dus ook voor Oostenrijk als hij daar ook 

gaat verkopen.” 



“Bij webshopverkopen aan particulieren is een bevestiging van bestelling 
met daarop de prijs, inclusief btw verplicht (voorgeschreven door de ACM)” 

Voorbereiden!

› Wat zijn de btw-tariefgroepen voor de lederwaren in 
de diverse lidstaten?

› Hoe prijs ik mijn producten in mijn webshop?

– Dynamische prijzen op basis van bestemmingsland?
Wordt dit ondersteund door mijn softwarepakket?

– Vaste brutoprijzen waarbij ik de btw terugreken?
Door verschil in btw-bedragen wisselende nettoprijzen

› Factuureisen uitzoeken
Bij Unieregeling geen fiscale eis, maar mogelijke verplichting 
consumentenrecht



Europe Fine Furniture

Fictieve case, enige overeenkomst met werkelijke (bedrijfs)namen of situatie is toeval 
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Europe Fine Furniture

Organisatie

› 40 jaar actief

› 6 Filialen NL

› Centraal magazijn Venlo

› ‘Lokale’ webshops in eigen 
taal BE, DE en FR

› Alle landen ruim boven 
drempelbedragen;
totale omzet € 11 mio

› Lokaal btw-aangifte in 
BE, DE en FR



Huidige inrichting

› Bestemmingslandprincipe al ingeregeld

› Lokale webshop, lokale regels en prijzen, lokale btw

› Periodieke aangifte, verzorgd door finance of tax

› Aangiften worden volledig voorbereid binnen 
administratieve/tax control systemen.

Impact nieuwe regelgeving?

Europe Fine Furniture



“Als Europe Furniture het 
proces van btw-aangiften 
nu al goed georganiseerd 
heeft, kan deze manier 

gewoon doorgezet 
worden.”

“Ook als uitgebreid wordt met een 
webshop in Spanje kan daar een btw-
nummer worden aangevraagd en kan 
daar direct btw aangegeven worden 

over de omzet aan Spaanse 
particulieren.” 

“Handig als er kosten worden gemaakt in Spanje. 
Dan kan de btw direct als voorbelasting op de 

lokale aangifte worden verrekend.” 

Europe Fine Furniture



Aandachtspunt

› Incidentele consumentenverkopen Oostenrijk en 
Slovenië

› Omzet onder lokale drempelbedragen “oud”

› Administratief onder verkopen “Nederland”

› Aangifte in NL met NL-btw.

Impact nieuwe regelgeving?

Europe Fine Furniture



Belastingdienst

“Vanaf 1 juli mag deze omzet niet meer 
aangeven worden in de NL btw-aangifte: 
totale EU-omzet > € 10.000. In elk EU-

land waar geleverd wordt, moet btw over 
de omzet in dat land worden 

aangegeven.” 

“Over de Oostenrijkse omzet moet 
Oostenrijkse btw worden aangegeven via de 

Oostenrijkse belastingdienst. En over de 
Sloveense omzet evenzo in Slovenië. Europe 

Furniture moet zich in beide landen voor 1 juli 
registreren voor de btw.”

Europe Fine Furniture



“Als de omzet heel laag is, 
zal dat wellicht relatief veel 
administratieve handelingen 

kosten.”

“Europe Furniture kan overwegen 
gebruik te maken van de Unieregeling. 

Via één periodieke melding per 
kwartaal wordt de btw-aangifte voor 

alle EU landen gedaan.”

“Dan is het een relatief 
kleine moeite om ook de 

btw-opgave voor 
Oostenrijk uit te rekenen 
en die voor Slovenië en 

mee te nemen in de 
melding.”

Europe Fine Furniture



Unieregeling

› Indien Unieregeling: geldt voor heel de EU voor 
grensoverschrijdende goederen én diensten

› Voor alle leveringen waarover buitenlandse btw moet worden 
afgedragen

› De-registreren overwegen BE, DE en FR

› Geen directe verrekening lokale voorbelasting, maar separaat 
teruggaafverzoek

› Melding via éénloketsysteem met gebruik van MBDz
Tijdelijk “noodspoor” met gebruik MBDz en aangepast serviceniveau

“De lancering van een Spaanse webshop 
staat later op de agenda. Alternatief is op 

dat moment te besluiten inzake 
Unieregeling.”

Europe Fine Furniture



Poll



Poll

Vraag: 

“Levert u goederen van buiten de EU direct aan particulieren in de EU?”
(dus ook Nederland)

A: Ja

B: Nee

C: Ik overweeg dat te gaan doen



Poll

Vraag: 

“Levert u via een platform aan particulieren in andere EU landen?”

A: Ja

B: Nee

C: Ik overweeg dat te gaan doen



Lara’s Traditional Party Dress 

Fictieve case, enige overeenkomst met werkelijke (bedrijfs)namen of situatie is toeval 
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Goed lopende webshop in traditionele, 
authentieke, feestelijke dameskleding

› Import: Turkije, Marokko en India, 
magazijn in Rotterdam

› Veel vaste klanten in Nederland en 
België, levering uit voorraad

› Omzet NL € 375 K en BE € 125 K

› Omzet stagneert, Lara zoekt nieuwe 
markten

› Lokaal btw-aangifte, door FD

› Overweegt verkoop via platform van 
een derde in Duitsland, Denemarken 
en Zweden

€ 125 K

€ 375 K

Lara’s Traditional Party Dress



Impact nieuwe regelgeving:

› Bestemmingslandprincipe al ingeregeld

› Lokale webshop, lokale prijzen, lokale btw

› Geen Platformfictie: levering voorraad Rotterdam!!

› Dus ook eigen lokale btw-verplichtingen Duitsland, 
Denemarken en Zweden, tenzij keuze voor 
Unieregeling

“De zogenaamde ‘platformfictie’ geldt voor 
goederen die van buiten de EU geleverd worden 

met een maximale waarde van € 150.” 

“Lara moet op het platform de prijzen inclusief lokale 
btw vermelden en ervoor zorgen dat haar boekhouding 

voldoende inzichten geeft in de omzet per land.”

Lara’s Traditional Party Dress
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Lara overweegt daarnaast de verkoop van 
traditionele kleding uit andere niet EU-
landen via deze derde-platforms

› Geen eigen voorraad

› Goederen worden bij order via 
platform direct besteld in niet EU-
land

› Goederen worden vanuit de 
leverancier rechtstreeks naar de 
klant verzonden

Impact nieuwe regelgeving?

Lara’s Traditional Party Dress



Impact nieuwe regelgeving:

› Bij verkoop via derde-platform fictie van toepassing!!
op goederen met maximale waarde van € 150

› Niet Lara, maar platform wordt geacht te leveren aan consument

› Indien levering inclusief alle kosten en btw is gewenst, moet 
platform gebruik maken van Invoerregeling

“De in- en verkoop door Lara van de betreffende kleding 
valt buiten het bereik van de btw-heffing” 

“Als Lara een platform kiest dat geen gebruik maakt van 
de Invoerregeling, zal er bij invoer btw verschuldigd zijn 

aan de DE, DK en SE Douane, die eventueel 
vermeerderd met afhandelingskosten zal worden 

verhaald op de consument. En dat kan aardig oplopen en 
onverwacht zijn voor de klant”

Lara’s Traditional Party Dress



Het noodspoor



Portaal

Voor de heffingsprocessen vormen 
handmatige handelingen het 

uitgangspunt. De processen worden 
zoveel als mogelijk ondersteund met 

tijdelijke IV-voorzieningen. 

EU-Berichten
Manager

Heffen en Innen

Mededelen 
ondernemer

Zicht op het noodspoor: Waar bestaat het uit?

Interactie

Interactie
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Registreren (1)
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Registreren (2)
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Registreren (3)
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Registreren (4)
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Registreren (5)
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Registreren (6)
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Registreren (7)



Stel 
een vraag



Afsluiting



Nadere informatie

• Meer informatie Belastingdienst en e-commerce:
https://www.belastingdienst.nl/e-commerce

• Keuzehulp btw goederen buitenland
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/omgaan-btw-goederen-leveren-buitenland-vanaf-1-juli-2021

• Meer informatie op de regeling (EU-perspectief):
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en

• Meer informatie over btw in de diverse lidstaten:
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_nl.htm

• Toelichting eHerkenning en aanvragen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/zo-werkt-eherkenning

• Compensatieregeling eHerkenning:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning

• Inloggen Mijn Belastingdienst Zakelijk:
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen

• EU document: Toelichting op de btw-regels voor e-commerce:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_nl.pdf

• EU document: Importation and exportation of low value consignments:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_on_import_and_export_of_low_value_consignments_final.pdf

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/e-commerce-en-diensten-in-de-eu-kijk-wat-er-verandert-voor-de-btw-x
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/omgaan-btw-goederen-leveren-buitenland-vanaf-1-juli-2021
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_nl.htm
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/zo-werkt-eherkenning
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_nl.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_on_import_and_export_of_low_value_consignments_final.pdf


Afsluiting en Survey

Bereid u voor:

Belastingdienst 
www.belastingdienst.nl/e-commerce
Ook om het webinar terug te kijken. 

KVK
https://www.kvk.nl/advies-en-
informatie/internationaal-ondernemen/e-
commerce/btw-regels-voor-e-commerce-in-
de-eu/

Alvast dank voor het invullen van de survey en graag uw akkoord om u (via uw e-
mailadres) te benaderen voor kwantitatief onderzoek! 

http://www.belastingdienst.nl/e-commerce
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/e-commerce/btw-regels-voor-e-commerce-in-de-eu/

