Nieuwe regels afstandsverkopen per 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 veranderen de regels met betrekking tot de afstandsverkopen binnen Europa.
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.
Tot en met 30 juni 2021 gelden per land vrij hoge vrijstellingsdrempels, gemiddeld € 30.000,- per land. Per
1 juli geldt nog slechts een vrijstelling van € 10.000,- per jaar voor het totaal van alle landen.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf
De nieuwe regels gelden voor verkopen aan particulieren.
• Verkoop je aan bedrijven (en heb je het btw-nummer van je klanten vastgelegd en gecontroleerd), dan
is dit alles niet van toepassing en kan je gewoon tegen 0% Btw-verlegd de verkoopfacturen opmaken.
• Als je incidenteel aan consumenten in het buitenland levert (bijvoorbeeld via een webshop), dan
gebruik je het Nederlandse Btw-tarief.
Dit blijft zo, zolang je niet voor meer dan € 10.000,- levert aan deze consumenten. Je geeft de omzet
dan gewoon aan bij de binnenlandse omzet.
• Verkoop je voor meer dan € 10.000,- per jaar aan particulieren in het buitenland, dan moet je in ieder
land waar je aan levert een Btw-nummer aanvragen
Je dient dan deze buitenlandse Btw in rekening te brengen en deze Btw aan te geven en te betalen aan
de buitenlandse belastingdiensten.

Webshop aanpassen
Houdt er rekening mee dat je webshop wellicht aangepast moet worden, zodat consumenten in
verschillende landen andere prijzen te zien krijgen.
- Bijvoorbeeld omdat je alleen rekening hebt gehouden met verkoopprijzen met de Nederlandse Btwpercentages.

Grens van € 10.000,- is optioneel.
De grens van 10.000,- is optioneel bij lagere verkopen, in die zin dat je er ook voor kan kiezen al direct de
btw in het land van de consument toe te passen.
Het kan verstandig zijn hierop voor te sorteren als je vermoedt (of hoopt) dat je gedurende het jaar over de
grens heen gaat. Je hoeft dan niet op stel en sprong ‘ergens in oktober’ een andere factureermethode te
gaan toepassen omdat je dan ineens wel verplicht bent de buitenlandse btw in rekening te brengen.

One-stop-shop
In Europees verband is er een ‘One-stop-shop’ of ‘één-loket-systeem’ gecreëerd.
Dit is een optionele regeling die ook in Nederland opgezet door de belastingdienst.
- Met deze regeling kan je de aangifte van de omzet en afdracht aan buitenlandse (EU) consumenten
regelen via een loket van de Nederlandse belastingdienst.
- Je doet dan in een keer aangifte voor alle landen en je hoeft je niet per land te registreren als
ondernemer.

De regeling heeft zowel voor- als nadelen:
• Je kunt de regeling niet gebruiken voor het terugvragen van btw.
• Als je gebruikt maakt van de One-stop-shop regeling, dan ben je dat verplicht voor alle landen.
Je mag niet 1 of 2 landen uitzonderen van de regeling.
• Je hoeft je niet te registreren bij de buitenlandse belastingdienst.
• Als je geen gebruik maakt van deze regeling, dan heb je in de EU-landen waar je verkoopt een btwnummer nodig en dien je zelf de aangiften te regelen. Voordat je kan gaan verkopen in een EU-land, zul
je je dan eerst moeten registreren bij de fiscus van het betreffende land.
• Maak je wel gebruik van de regeling, dan kan je een incidentele verkoop aan bijvoorbeeld een Hongaar
ook gewoon via de regeling afhandelen. Je dient dan alleen het Hongaarse btw-percentage in je
boekhoudpakket vast te leggen.
Je kan je nu al bij de belastingdienst aanmelden voor de regeling en registreert je alvast aan voor een
eHerkenningsmiddel. Zie belastingdienst.

Planning en regelgeving
We beschikken inmiddels over conceptversies van de specificaties.
De definitieve versies worden verwacht na de begindatum van de regeling, namelijk op 15 september van
dit jaar, maar we doen er van alles aan iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe regels.
• Punt van aandacht daarbij is dat in deze conceptspecificaties onderscheid wordt gemaakt tussen
goederen en diensten.
En of de goederen worden geleverd vanuit Nederland of vanuit een ander EU-land.
Bijvoorbeeld wanneer de totale omzet aan klanten in bijv. Frankrijk moet kunnen worden
opgesplitst naar:
o Goederen geleverd vanuit Nederland
o Diensten geleverd vanuit Nederland
o Goederen geleverd vanuit andere EU-landen (dan NL en Frankrijk)
o Diensten geleverd vanuit andere EU-landen (dan NL en Frankrijk).

Disclaimer
De nieuwe regelgeving is ingewikkeld en kent veel uitzonderingen en is nog aan verandering onderhevig.
In bovenstaande beschrijving is ten behoeve van de leesbaarheid uitdrukkelijk gekozen voor het niet
noemen van uitzonderingen en bijzondere bepalingen.
- Wat voor jouw bedrijf van toepassing is dien je zelf na te kijken.
- Voor vragen kun je het beste contact opnemen met je boekhouder, accountant of fiscalist.
- Kijk ook op de website van de belastingdienst voor informatie: ‘wat verandert er voor de btw in de EU’.
Kijk voor details, informatie en uitleg binnen onze software, onder de Faq: ‘Nieuwe btw-regeling
afstandsverkopen per 1 juli 2021.
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