
E-commerce: vanaf 1 juli 2021 
btw-tarief van land van uw klant
Verkoopt u via een webshop goederen aan particulieren in andere 
EU‑landen? Dan krijgt u vanaf 1 juli te maken met nieuwe btw‑regels. 

Btw‑tarief in het land van uw klant
U rekent vanaf 1 juli het btw‑tarief dat geldt in het EU‑land van uw klant. U doet dan ook 
aangifte in het betreffende EU‑land en u draagt daar de btw af. Dit geldt als u jaarlijks meer dan 
€ 10.000 verkoopt aan particulieren in andere EU‑landen. Is uw totaalomzet jaarlijks minder? 
Dan mag u de Nederlandse btw‑regels toepassen. Maakt u gebruik van de KOR? Ook dan geldt: 
als uw totaalomzet in andere EU‑landen meer is dan € 10.000 rekent u het btw‑tarief van het land 
van uw klant, en doet u in dat land aangifte. De omzet waarover u buitenlandse btw‑aangifte 
doet, telt niet mee voor het drempelbedrag van de KOR.

Aangeven: per EU‑land of centraal via het éénloketsysteem 
Om administratieve lasten te beperken kunt u vanaf 1 juli 2021 deelnemen aan de Unieregeling. Dit 
doet u via het éénloketsysteem (One Stop Shop) van de Belastingdienst. U doet dan in één melding 
per kwartaal de btw‑aangifte over al uw verkopen aan particulieren in andere EU‑landen. Deelname 
aan de Unieregeling is vrijwillig. U kunt ook deelnemen als u nu al in de landen zelf btw aangeeft.

Goederen en diensten
Verkoopt u goederen én levert u diensten aan particulieren in andere EU‑landen? Als u gebruik‑
maakt van de Unieregeling is deze ook van toepassing op de omzet van uw dienstverlening.

Maak uw keuze en meld u aan
Bepaal of u, op grond van uw omzet, btw‑aangifte moet doen in de EU‑landen waar u aan 
particulieren levert. Is dit het geval? Kies dan tussen aangeven van de btw in elk EU‑land 
afzonderlijk óf centraal via het éénloketsysteem van de Belastingdienst. Gebruik de tabel 
om uw keuze te maken. Meld u vóór 1 juli 2021 aan bij de belastingdienst van elk EU‑land waar 
u verkoopt, óf meld u via Mijn Belastingdienst Zakelijk aan voor de Unieregeling. Aanmelden 
voor de Unieregeling kan vanaf 1 april 2021. 

Bereid u voor
Zo bereidt u zich voor op de nieuwe regels:
• Ga per land na onder welk btw‑tarief uw goederen vallen door de ‘Taxes in Europe Database 

(TEDB)’ te raadplegen.
• Vermeld op uw webshop de prijzen inclusief btw. 
• Als u geen gebruik maakt van de Unieregeling: zorg dat uw facturen voldoen aan de eisen 

van de landen waar u verkoopt.
• Pas uw administratie aan, zodat u vanaf juli 2021 uw totale omzet per land en per btw‑tarief 

bijhoudt. Dit heeft u nodig voor uw btw‑aangifte.

Er verandert meer per 1 juli 2021
Zo vervalt de vrijstelling voor de invoer van goederen tot en met € 22. Ook worden platforms in 
bepaalde gevallen btw‑plichtig voor de verkoop van goederen via deze platforms. Lees meer over 
de nieuwe EU btw‑regels op belastingdienst.nl/e‑commerce. Of vraag uw boekhouder of accountant 
om meer informatie.

Wat Aangeven in land klant Aangeven via Unieregeling 

Eenmalig registreren In élk EU‑land waar u verkoopt
Bij het éénloketsysteem op 
Mijn Belastingdienst Zakelijk

Btw-identificatienummer Dit ontvangt u na registratie bij de 
lokale belastingdienst 

U gebruikt uw Nederlandse btw‑id 
en ob‑nummer

Btw-tarief Tarief dat geldt in land klant Tarief dat geldt in land klant

Btw-aangifte EU Periodiek in elk EU‑land 
afzonderlijk 

In één melding per kwartaal voor 
alle andere EU‑landen

Authenticatie voor aangifte Kan per land verschillen
eHerkenning voor rechtspersonen, 
DigiD voor eenmanszaken

Verrekening voorbelasting Kan direct in de aangifte worden 
verrekend

Via een separate aanvraag buiten 
de Unieregeling

Dienstverlening Kan per land verschillen

Volgens planning is in 2023 het gebruik van 
de Unieregeling volledig geautomatiseerd. 
Tot die tijd is er kans op langere doorloop‑
tijden, meer contact met de Belastingdienst, 
minder status  informatie, geen System to 
System aangifte

Toezicht door Lokale belastingdiensten
Ook in deze situatie kunt u te maken 
krijgen met toezicht vanuit de lidstaat 
conform de specificatie in de melding

De-registreren in andere 
EU-landen

Niet van toepassing als u blijft 
aangeven in het land van de klant

Bij de keuze voor de Unieregeling moet u 
zich de‑registreren in alle EU‑landen waar 
u nu lokaal aangeeft

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-taxation/tedb-taxes-europe-database_en#:~:text=The%20%22Taxes%20in%20Europe%22%20database,is%20free%20for%20all%20users
https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-taxation/tedb-taxes-europe-database_en#:~:text=The%20%22Taxes%20in%20Europe%22%20database,is%20free%20for%20all%20users
http://www.belastingdienst.nl/e-commerce
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