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Verkoop je goederen al dan niet via internet aan particulieren die gevestigd zijn in een andere lidstaat 

van de Europese Unie? En laat je deze goederen rechtsreeks bij de betreffende particulieren1 afleveren? 

Dan verricht je voor de btw zogenaamde afstandsverkopen. De btw kent een specifieke regeling voor 

deze afstandsverkopen.  

In deze whitepaper zetten wij de hoofdlijnen van de huidige regeling, de nieuwe regeling met de 

beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021 en de huidige stand van zaken voor je op een rij. Heb je na 

het lezen vragen over je eigen positie of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met je contactpersoon 

bij CROP, of vraag het direct na bij een van de btw specialisten van CROP. 

Huidige regeling 

Om te voorkomen dat particulieren aankopen doen in de EU lidstaten waar het btw tarief het laagst is, is 

er voor de afstandsverkopen in een aparte regeling voor de btw voorzien.  

De regeling voor afstandsverkopen stelt dat de btw wordt geheven in de lidstaat waar de leverancier is 

gevestigd, totdat een bepaald drempelbedrag (exclusief btw) wordt overschreden. De hoogte van deze 

drempelbedragen verschillen per lidstaat 2. Zodra de vergoeding (exclusief btw) voor de levering aan 

particulieren in éénzelfde lidstaat het voor de betreffende lidstaat geldende drempelbedrag overschrijdt, 

vindt de levering plaats in het land van de particulier.   

Vanaf dit moment moet de leverancier factureren met het geldende btw tarief in het betreffende land en 

deze btw in dit land aangeven en afdragen. 

Een leverancier kan er voor kiezen om van de toepassing van de drempelbedragen af te zien en vanaf 

de eerste levering de btw aan te geven en te voldoen in de lidstaat van zijn afnemer door een verzoek in 

te dienen bij zijn inspecteur. Een dergelijke keuze geldt voor 2 kalenderjaren. 

   

 

 
1 Deze regeling is ook van toepassing op leveringen aan: landbouwers die gebruik maken van de landbouwregeling, 
ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten; en rechtspersonen, niet ondernemers die geen btw zijn 
verschuldigd als gevolg van een intracommunautaire verwerving. Hierbij dient dan wel een extra drempelbedrag in aanmerking 
te worden genomen. Hier gaan we in deze uitgave niet verder op in. 
2 De drempel bedragen zijn gepubliceerd op de website van de Europese Commissie, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_a
nnexi.pdf 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
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Nieuwe regeling 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de regeling voor afstandsverkopen aangepast. De genoemde 

drempel bedragen voor afstandsverkopen komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf de eerste levering 

aan een particulier in een andere lidstaat, in de betreffende lidstaat btw is verschuldigd. Verder komt de 

verplichting voor de uitreiking van een factuur te vervallen. 

Met de afschaffing van de drempelbedragen wordt de huidige Mini One Stop Shop (MOSS) aangifte voor 

digitale dienstverlening uitgebreid tot een uitgebreidere One Stop Shop (OSS) aangifte. De leverancier 

hoeft zich hierdoor niet meer in de andere EU lidstaten te registreren, maar kan de aangiften en 

afdrachten in zijn land van vestiging regelen. 

Verder wordt het toepassingsgebied van de afstandsverkopen verruimd. Zo is onder de huidige regeling 

slechts sprake van een afstandsverkoop als het transport door of voor rekening van de leverancier 

plaatsvindt. Onder de nieuwe regeling wordt dit uitgebreid met de situatie dat de leverancier een rol heeft 

gehad bij de totstandkoming van een transportovereenkomst tussen een expediteur en de afnemer in de 

andere lidstaat. Dit om constructies te voorkomen. 

Kleine ondernemers die een jaaromzet van minder dan € 10.000 aan digitale diensten en 

afstandsverkopen hebben, hoeven de regeling niet toe te passen. 

De nieuwe regeling raakt ook afstandsverkopen, waarbij de leverancier is gevestigd buiten de Europese 

Unie. Verder worden platforms die de transacties faciliteren voor bepaalde leveringen aangemerkt als 

leverancier met daarbij de verplichtingen voor de btw. Hier gaan we in deze uitgave niet op in. 

Stand van zaken 
 

De nieuwe regeling voor afstandsverkopen zou met ingang van 1 januari 2021 in werking treden. De 

Europese Commissie heeft in verband met de Corona crisis voorgesteld om de inwerkingtreding van de 

nieuwe regeling met zes maanden uit te stellen. Zo hebben lidstaten en ondernemers de tijd om zich op 

de nieuwe regeling te kunnen voorbereiden. 

Als het besluit tot uitstel door de ECOFIN Raad wordt genomen, wordt de nieuwe regeling vanaf 1 juli 

2021 van toepassing. Tot dat moment blijft de huidige regeling van toepassing. 

Het uitstel betekent ook dat het OSS aangifte systeem pas per 1 april 2021 (in plaats van 1 oktober 

2020) opengesteld hoeft te worden. 

 


