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1. Waarom nieuwe wetgeving?
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• Modernisering btw-heffing

• Tegengaan btw-fraude op pakketten van 

geringe waarde van buiten de EU

• Gelijk speelveld voor ondernemers uit de 

verschillende landen



2. Wat zijn de regels nu?
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Internetverkopen door een EU-ondernemer aan een EU-particulier (EU-product)

• Per EU-land zijn er verkoopdrempels vastgesteld. Deze variëren van € 35.000 tot € 100.000.

• Tot je de drempel voor een land overschrijdt, blijf je Nederlandse btw rekenen. 

• Als je voor een land de drempel overschrijdt, moet je lokale btw gaan heffen. Dit houdt in dat je je moet registreren in 

dat betreffende land en daar periodiek aangifte moet gaan doen en btw afdragen.

Internetverkopen door een EU-ondernemer aan een EU-particulier (NON EU-product)

• Goederen worden via webshop Nederlandse ondernemer verkocht, maar worden direct door een niet-EU-

ondernemer naar de particulier gestuurd (dropshipping). 

• In veel situaties worden de invoerformaliteiten geregeld door de niet EU-ondernemer en worden de invoerrechten en 

overige kosten vaak al als all-in prijs meegenomen tussen de producent en de webshopeigenaar. 

• De particulier betaalt gewoon aan de Nederlandse leverancier. 

Internetverkopen door non EU-ondernemer direct aan particulier (non EU-product)

• Afhankelijk van de prijs zijn er invoerrechten en btw verschuldigd:

• Drempel invoer-btw € 22

• Drempel invoerrechten € 150 

• Betaling vindt plaats door voldoening aan bezorger. 

Land Drempel

België € 35.000

Duitsland € 100.000

Frankrijk € 35.000

Spanje € 35.000

Italie € 100.000

Luxemburg € 100.000



3. Wat houdt de nieuwe wetgeving in? 
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3. Directe verkopen binnen de EU (1)

btw en internetverkopen: nieuwe regels vanaf 1 juli 2021

• Eén drempel voor alle EU-verkopen: grensoverschrijdende jaaromzet ≥ € 10.000. De oude 

drempels per land vervallen.

• Voor 2021 geldt deze drempel voor omzet vanaf 1 juli 2021.

• Bij overschrijding van de drempel moet het btw-tarief van het land van de afnemers worden 

gehanteerd.

• Mogelijkheid tot het doen van één aangifte voor alle landen in de EU in het eigen land: 

Unieregeling.

• Deelname aan de Unieregeling is vrijwillig.

• Ook al verwacht je de drempel (nog) niet (nog) te overschrijden in een bepaald jaar, dan 

kan je verzoeken toch al de Unieregeling toe te passen.

Voorbeeld

Pieter’s Petshop verkoopt online diervoeding. In 2020 verkoopt hij voor € 20.000 aan 

Belgische particuliere afnemers. De drempel voor afstandsverkopen aan België bedraagt 

€ 35.000 dus bracht hij 21% Nederlandse btw in rekening. 

In 2021 verkoopt hij in de tweede helft van het jaar voor € 15.000 aan Belgische particuliere 

afnemers. 

Wat moet Pieter doen?

• Vanaf 1 juli Belgische btw berekenen.

• Kiezen of hij gebruik gaat maken van de Unieregeling.



3. Directe verkopen binnen de EU (2)

? (3)
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3. Directe verkopen binnen de EU (3)
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Voordelen Unieregeling:

• Maar één keer registreren in plaats van in elk land afzonderlijk.

• Maar één btw-nummer voor uw onderneming.

• Aangifte is in het Nederlands.

• Niet (meer) te maken met diverse aangiftebiljetten en afzonderlijke aangifteverplichtingen.

• De facturen hoeven niet te voldoen aan de factuurvereisten in het betreffende land. Let wel op dit zijn de fiscale 

factuurvereisten. Civielrechtelijk kan dit anders zijn. 

Nadelen Unieregeling:

• Buitenlandse btw moet je apart terugvragen.

• Als er overige prestaties worden verricht in het betreffende EU-land moet je daar aangifte voor blijven doen.

• Er is een bewaarplicht van 10 jaar van toepassing (normaal 7 jaar).

Wat is aan te raden voor Pieter?

• Toepassing Unieregeling, omdat hij nog geen buitenlandse registraties had en ook geen buitenlandse voorbelasting.

• Als hij in meerdere landen gaat verkopen, hoeft hij zich niet separaat te registreren.

Wat moet hij nu gaan regelen?

• Registratie via Mijn Belastingdienst zakelijk voor 1 juli 2021.

• Administratie goed inregelen, zodat hij zijn Belgische omzet en de btw makkelijk eruit kan filteren.

• Bepalen welke btw-tarief van toepassing is.

• Bepalen hoe de prijzen te vermelden op de website: (incl. btw)

• Dynamische prijzen op basis van bestemmingsland.

• Vaste bruto prijzen waarbij de btw van het bestemmingsland wordt teruggerekend.



3. Directe verkopen van buiten de EU (1)
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Het gaat hier om goederen die direct van buiten de EU aan uw particuliere klant worden geleverd ergens in 

Europa. (dropshipping)

• De btw-vrijstelling voor goederen met een maximale waarde van € 22 vervalt per 1 juli 2021.

• Er een vrijstelling van invoerrechten voor goederen met een intrinsieke waarde van maximaal € 150.

• Mogelijkheid tot het doen van één aangifte voor alle leveringen die de waarde van € 150 niet overschrijden: 

Invoerregeling. 

• Is de waarde van de zending meer dan € 150, dan moet er aangifte ten invoer worden gedaan in de 

lidstaat waar het goed in het vrije verkeer wordt gebracht.

• Bij toepassing Invoerregeling vereenvoudigde invoeraangifte en verlegging van de invoer btw naar de 

afzonderlijke aangifte voor deze leveringen tot € 150. 

Voordelen Invoerregeling:

• Vereenvoudigde invoeraangifte in maar één land.

• Verlegging van de invoer btw naar een reguliere maandaangifte.

• Aangifte is in het Nederlands.

• Niet (meer) te maken met diverse aangiftebiljetten en afzonderlijke aangifteverplichtingen.

• De facturen hoeven niet te voldoen aan de factuurvereisten in het betreffende land. Let wel op dit zijn de 

fiscale factuurvereisten. Civielrechtelijk kan dit anders zijn. 

Nadelen Invoerregeling:

• Buitenlandse btw moet je apart terugvragen.

• Als er overige prestaties worden verricht in het betreffende EU-land moet je daar aangifte voor blijven 

doen.

• Er is een bewaarplicht van 10 jaar van toepassing (normaal 7 jaar).



3. Directe verkopen van buiten de EU (2)
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Wat is aan te raden?

• In de regel leveringen van minder dan € 150.

• Geen andere prestaties in andere EU-landen.

• Geen buitenlandse voorbelasting.

Dan is de Invoerregeling een goede keus. 

Wat dan te regelen?

• Registratie via Mijn Belastingdienst zakelijk voor 1 juli 2021.

• Administratie goed inregelen.

• Bepalen welke btw-tarief van toepassing is.

• Bepalen hoe de prijzen te vermelden op de website: (incl. btw)

• Dynamische prijzen op basis van bestemmingsland.

• Vaste bruto prijzen, waarbij de btw van het bestemmingsland wordt teruggerekend.



3. Platformfictie
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Platforms die de internetverkopen aan particulieren faciliteren, krijgen een rol bij het 

aangeven en afdragen van btw in het land van de particulier. 

• Van toepassing op niet-EU goederen van ≤ € 150 die rechtstreeks naar de particulier 

worden gestuurd.

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

• De levering van de ondernemer aan het platform valt buiten het bereik van de btw-heffing.

• Ook de inkoop door de ondernemer valt buiten de btw-heffing.

• Als de ondernemer kiest voor een platform die geen gebruik maakt van de Invoerregeling, 

dan zal er bij invoer btw verschuldigd zijn en komen er voor de particulier mogelijk ook nog 

afhandelingskosten bij.



4. Internetverkopen en de KOR (1)

btw en internetverkopen: nieuwe regels vanaf 1 juli 2021

Kleine ondernemersregeling in het kort:

• Omzet < € 20.000 exclusief btw.

• Van toepassing voor elke rechtsvorm.

• Alle omzet welke met Nederlandse btw is belast.

• Keuze voor 3 jaar mits omzetdrempel niet wordt overschreden.

• Beperkte administratieverplichtingen.

• Geen aangifteplicht.

• Geen recht op teruggave van btw op inkopen.

• Vereenvoudigde factuurvereisten bij factuur bedrag van < € 100.



4. Internetverkopen en de KOR (2)
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Voorbeeld: 

Sasha is een jonge onderneemster en zij heeft Sasha’s Sieraden opgezet. Via een webshop 

verkoopt zij sieraden. Haar omzet in Nederland bedraagt in 2022 € 7.000 en haar omzet in Duitsland 

€ 4.000. In 2021 heeft ze ervoor gekozen de KOR toe te passen.

• De Duitse omzet is belast met Nederlandse btw, omdat het minder is dan € 10.000 en telt dus 

mee voor de omzetdrempel voor de KOR. Totale omzet minder dan € 20.000 dus toepassing KOR 

blijft mogelijk.

Het gaat goed met de verkopen en in het jaar erop bedraagt haar omzet in Nederland 

€ 14.000 en die in Duitsland € 11.000.

• De Duitse omzet is nu belast met Duitse btw, omdat deze meer is dan € 10.000. De omzet telt dan 

niet mee voor de KOR en ze kan hem dus nog steeds toepassen, omdat de met Nederlandse btw 

belaste omzet maar € 14.000 bedraagt.  

• Omdat de omzetgrens niet wordt overschreden, mag ze dus ook niet uit de KOR en mag ze de 

voorbelasting op de kosten van de verkopen in Duitsland niet aftrekken!



5. Registratie en aangifteverplichtingen
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Registratie:

• Registratie voor de Unieregeling en Invoerregeling moet apart.

• Voor natuurlijk personen met behulp van DIGiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

• Voor rechtspersonen met behulp van E-Herkenning op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

• Voor 1 juli 2021.

Aangifteverplichtingen:

• Voor de Unieregeling: aangiftetermijn van een kwartaal.

• Voor de Invoerregeling: aangiftetermijn van een maand.

• Zijn er geen leveringen in een bepaalde periode dan toch aangifte doen!

• Reguliere btw-aangifte moet ook gewoon gedaan worden.



6. Overig
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• Deelname is vrijwillig.

• Wordt gekozen voor Unieregeling dan geldt dat voor alle afstandsverkopen.

• Bewaartermijn administratie bij Unieregeling en Invoerregeling 10 jaar.

• Bij een fiscale eenheid: registratie op naam van het onderdeel van de fiscale eenheid dat de 

leveringen verricht.

• Aangiften worden wel in Nederland gedaan, maar eventuele vragen en sancties wegens onjuiste 

afdracht komen vanuit het betreffende EU-land.

• Grens Invoer- en Unieregeling ad € 150 is exclusief btw en eventuele kosten die apart op de 

factuur staan.

• De genoemde € 150 is per zending.

• Bij overschrijding van de € 10.000 ligt het omslagpunt bij de betreffende factuur waarmee de 

drempel wordt overschreden.

• Als het duidelijk is dat grens € 10.000 wordt overschreden, dan mag direct de Unieregeling 

worden toegepast en hoeft er ook geen verzoek te worden ingediend.

• Verzoek om directe toepassing Unieregeling bij twijfel overschrijden grensbedrag bij Nederlandse 

belastingdienst.

• Indien wordt gekozen voor toepassing van de Unieregeling, dan geldt die ook voor diensten aan 

particulieren in de EU.

• Is er sprake van toepassing van de margeregeling, dan gelden deze regels niet.

• Wordt niet gekozen voor de Unie- of Invoerregeling dan geldt nog steeds de nieuwe drempel van 

€ 10.000 en zal in elk land afzonderlijk geregistreerd moeten worden ook al gaat het in een 

bepaald land maar om een incidentele verkoop.

• Link btw-tarieven EU: Btw-regels en -tarieven: normale, speciale en verlaagde tarieven - Your

Europe (europa.eu)

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_nl.htm#shortcut-7


Vragen?
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