Afstandsverkopen vanaf 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 zijn de regels met betrekking tot de afstandsverkopen binnen Europa verandert.
Lever je aan particulieren/consumenten in andere EU-landen, dan moet je:
- Het btw-tarief toepassen dat geldt in het land van die consument.
- Deze btw aangeven en betalen aan de belastingdienst van dat land.
Kijk voor meer informatie ons document ‘Btw regeling afstandsverkopen’.
Op de website van de belastingdienst kun je de laatste actuele informatie vinden.

Aanpassingen in King5
De registratie van de afstandsverkopen kan vanaf King 5.65 worden vastgelegd.
• Het is altijd nodig deze registraties correct vast te leggen, of je nu wel of niet van de One-stop-shop
gebruik gaat maken.
o Per btw-code kan in King het volgende worden vastgelegd:
• Land van aangifte: het land waar je met deze btw-code aangifte doet.
• Tarief: algemeen of verlaagd tarief (niet relevant voor eigen land)
• Prestatiesoort: goederen of diensten (niet relevant voor eigen land)
• Levering vanuit: het land waaruit de goederen/diensten komen (niet relevant voor eigen
land).
• Landcode vanuit, de landcode van een ander EU-het land waarvandaan de goederen worden
verzonden. Alleen als bij 'Levering vanuit' een 'Ander EU-land' gekozen is.
o Kies de juiste rubriek voor deze btw-codes, namelijk
▪ ‘Geen rubriek’ – bij niet opnemen in de Nederlandse aangifte of voor:
▪ ‘3c voor installatie/afstandsverkopen binnen de EU’ als je gebruik maakt van de OSSregeling.
NB. Volgens de laatste specificaties van de belastingdienst, moet rubriek 3c leeg worden
gelaten als je gebruik maakt van de regeling. In dat geval moet je de btw-code dus koppelen
aan ‘Geen rubriek’.
o Als je hebt aangegeven gebruik te maken van btw-afstandsverkopen, dan zal voor de verkoop
aan een particulier in de verkooporder/offerte de juiste btw-code worden opgezocht. Een en
ander afhankelijk van de artikelgroep, magazijn en afleveradres.
NB. Een particulier is een debiteur met een btw-code met een percentage ongelijk aan 0.
o Bij de aangifte wordt rekening gehouden met de rubriek van de btw-codes, zodat de
buitenlandse verkoop aan particulieren in de juiste rubriek buiten de Nederlandse aangiftes
zullen blijven.
o Met de nieuwe afdruk ‘Omzetoverzicht per land’ worden de benodigde omzet- en btwgegevens per EU-land inzichtelijk gemaakt voor aangifte in de One-Stop-Shop van de
Nederlandse fiscus of voor btw-aangifte in de betreffende landen.
• Klanten die met de taak ‘btw afstandsverkopen’ werken, kunnen deze vooralsnog blijven gebruiken.
Voor hen is het van belang uit te zoeken of zij gebruik willen gaan maken van de regeling of zich als
ondernemer gaan laten registreren in de landen waarvan op dit moment het drempelbedrag niet
wordt overschreden.
o Er zal een conversie komen om vanuit de taak Afstandsverkopen over te stappen naar de
nieuwe Afstandsverkopen binnen King 5.
o Als jij met de King5 taak ‘btw afstandsverkopen’ werkt, neem dan contact op met onze
verkoopafdeling via verkoop@kingsoftware.nl of via 088 - 0335320.

•

In King 5.65 zal de melding via de One-stop-shop kunnen worden gedaan, afhankelijk van de
snelheid waarin de specificaties van de belastingdienst beschikbaar komen.

•

De One-stop-shop biedt drie verschillende regelingen:
o De Unieregeling, voor afstandsverkopen aan consumenten in andere EU-landen
Deze regeling zal in King 5 worden ondersteund
o De niet-unie regeling, deze is bedoeld voor bedrijven die niet in Europa zijn gevestigd: dit wordt
niet King worden meegenomen.
o De invoerregeling, deze is bedoeld voor rechtstreekse leveringen van goederen buiten Europa,
met een waarde van niet meer dan € 150,- per zending.
Met deze regeling kan de btw die de consument moet betalen bij de invoer op voorhand worden
afgedragen door jou als verkoper.
Als je dit niet doet, zal de vervoerder die de goederen vervoert de btw moeten betalen aan de
douane en zal deze, inclusief administratiekosten, doorbelasten aan de consument. Deze
regeling wordt vooralsnog niet in King5 ondersteund.

Stappen in King5 (vanaf King 5.65)
Bekijk onze website voor een algemene toelichting op de nieuwe btw-regeling.
- Je vindt hier ook een Youtube-filmpje met korte uitleg van de te nemen stappen in King5.
- Volg de stappen in de Help van King5 bij: ‘Hoe kan ik afstandsverkopen, de nieuwe regels,
toepassen’, zoals:
➢ Voeg de extra btw-codes toe voor die landen waar je aan levert, of vanuit levert.
➢ Geef aan dat je Afstandsverkopen gebruikt.
➢ Pas de ‘Vaste gegevens btw’ voor relevante landen aan.
➢ Geef bij Artikelen en Tarieven die afwijken ten opzichte van de instellingen bij de ‘Vaste gegevens
btw’ nog de juiste btw-code in.
-

Als je een webshopkoppeling met King hebt, controleer dan of je webshop is voorbereid op de
afstandsverkopen.
➢ Pas wijzigingen ook aan in de ‘Vaste gegevens webwinkels’ in King.
➢ Geef ook aan je webbouwer door dat King is geupdatet naar release 5.65, zodat de extra btwcodes ten behoeve van de afstandsverkopen ook worden gesynchroniseerd.

-

Bij het ingeven van een verkooporder of offerte wordt de BTW gewijzigd als je het verzendadres
wijzigt als dit in een ander land ligt.
De goederenstroom wordt door deze wijziging anders en dát wil de fiscus juist weten: ’Waarvandaan
en waarnaartoe’ gaan de goederen en diensten.
• Dit geldt ook als je levert vanuit een magazijn in een ander land binnen de EU.

-

Omzetoverzicht per land: je vindt dit overzicht bij ‘Financieel > Aangiften‘.
• De bedragen op dit overzicht kun je gebruiken voor de ‘Aangifte van verkopen aan particulieren
in andere EU-landen’.
• Als je de afstandsverkopen via de One-stop-shop verwerkt, dan telt de Belastingdienst de
buitenlandse verkopen alvast mee.
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