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Gelden nieuwe btw-regels 
e-commerce ook voor u? 



Met ingang van 1 juli 2021* veranderen de btw-regels voor e-commerce. Ondernemers 
die internationaal in goederen en diensten handelen met consumenten, bijvoorbeeld  
via platforms als Amazon, krijgen met deze nieuwe regels te maken. Zij zullen moeten 
beoordelen wat de gevolgen zijn voor hun activiteiten. Met behulp van deze checklist 
kunnen ondernemers en hun adviseurs nagaan of zij te maken krijgen met de gevolgen 
van de nieuwe regelgeving. Indien dat het geval is, zijn de btw-adviseurs van BDO uiter-
aard graag bereid u bij te staan bij de wijzigingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving.

* Naar grote verwachting zal de inwerkingtreding van de nieuwe regels per 1 januari 2021 worden uitgesteld 

naar 1 juli 2021. Om die reden spreken wij in dit document over de inwerkingtreding per 1 juli 2021.



Leveringen aan consumenten
Alleen de regels voor leveringen aan consumenten veranderen per 1 juli 2021.

1. Levert u aan ondernemers of consumenten?

  Alleen aan ondernemers  Deze nieuwe regels hebben geen gevolgen voor uw situatie.

  Alleen aan consumenten 

  Beide 



Levering van goederen en diensten
Binnen de btw wordt onderscheid gemaakt tussen leveringen van goederen en diensten. 
Van de levering van goederen wordt gesproken als sprake is van de eigendomsoverdracht 
van een lichamelijke zaak, bijvoorbeeld een auto, een boek, een telefoon of een pen.  
Wanneer geen sprake is van de eigendomsoverdracht van een lichamelijke zaak, is sprake van 
een dienst voor de btw (mits voor die dienst wordt betaald). Voorbeelden van diensten zijn 
de verhuur van een auto, een advies van een adviseur en een abonnement op streamingdiensten 
zoals Netflix en Spotify. De nieuwe regels die in 2021 in werking treden hebben met name 
betrekking op leveringen van goederen, maar ook voor diensten zijn er wijzigingen.

2. Verricht u leveringen van goederen of diensten?

  Leveringen van goederen 

  Diensten 

  Beide 



Leveringen binnen de EU
Voor leveringen van goederen die worden verzonden door of voor rekening van de leverancier 
aan particulieren in andere EU-lidstaten, geldt momenteel de afstandsverkopenregeling. 
Afstandsverkopen zijn belast in het land van aankomst van de goederen. De binnen deze 
regeling geldende drempelbedragen komen te vervallen waardoor eerder sprake zal zijn van 
heffing in het land van aankomst van de goederen. Ook wordt de vervoerseis versoepeld. 
Ook in situaties waarin de consument zelf het vervoer regelt, maar door de ondernemer 
wordt gewezen op de mogelijkheid de goederen te laten vervoeren door een bepaalde 
transporteur, zal in de toekomst sprake zijn van een afstandsverkoop.

3. Levert u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten waarbij u het vervoer  
 regelt dan wel het vervoer voor uw rekening plaatsvindt of u de particulier wijst op  
 de mogelijkheid het vervoer te regelen via een bepaalde transporteur?

  Ja  

  Nee  



Leveringen binnen de EU
Ook wanneer u thans al de afstandsverkopenregeling toepast kunnen er gevolgen zijn.  
Vanaf 1 juli 2021 wordt het namelijk mogelijk om op vereenvoudigde wijze aangifte  
te doen van afstandsverkopen.

4. Past u thans al de afstandsverkopenregeling toe?

 Ja   Er zijn gevolgen voor uw situatie, mogelijk kunt u op vereenvoudigde wijze aangifte  
   doen en kunnen btw-registraties komen te vervallen. Kijk of er nog meer gevolgen zijn.

 Nee  Er zijn gevolgen voor uw situatie. Thans past u de afstandsverkopenregeling niet  
   toe, maar in 2021 moet u dat mogelijk wel doen. Kijk of er nog meer gevolgen zijn.



Invoer van goederen van buiten de EU
Ook voor goederenleveringen van buiten de EU zijn er belangrijke veranderingen per  
1 juli 2021. Zo vervalt de vrijstelling voor kleine zendingen en bent u btw verschuldigd  
over een levering in de lidstaat van aankomst van de goederen, ook wanneer de goederen 
worden ingevoerd op naam van een particulier in een andere EU-lidstaat. Om aan de btw- 
verplichtingen te kunnen voldoen worden enkele vereenvoudigingen in het leven geroepen.

5. Verkoopt u goederen aan particulieren waarbij de goederen nog moeten worden ingevoerd?

  Ja  Er zijn mogelijk gevolgen voor uw situatie.  
  Verricht u ook diensten, dan zijn er mogelijk nog meer gevolgen.

 Nee  Er zijn geen gevolgen voor wat betreft de invoer van goederen.  
  Mogelijk zijn er wel gevolgen voor leveringen binnen de EU  
  (zie hiervoor vraag 2 t/m 4) of diensten (zie vraag 6). 



Leveringen via platform
Wanneer een platform verkopen faciliteert dan is in bepaalde gevallen het platform in 
plaats van de leverancier de btw verschuldigd. De btw-gevolgen zijn dan anders.

6. Maakt u bij de levering van goederen gebruik van een platform of exploiteert uw  
 onderneming een dergelijk platform?

  Ja, ik maak gebruik van een platform  Het is van belang na te gaan of u  
of het platform de btw over de transacties die via het platform lopen is ver- 
schuldigd. Verricht u ook diensten, dan zijn er mogelijk nog meer gevolgen.  

  Ja, ik exploiteer een platform  Het is van belang na te gaan of u of de  
leveranciers de btw over de transacties die via het platform lopen moet  
voldoen. Verricht u ook diensten dan zijn er mogelijk nog meer gevolgen.  

  Nee  Wanneer u goederen levert aan consumenten bent u degene die  
de btw moet voldoen. Er zijn voor u dan gevolgen. Verricht u ook  
diensten dan zijn er mogelijk nog meer gevolgen. 



Diensten
Een belangrijke wijziging per 1 juli 2021 is dat het gemakkelijker wordt om aangifte te  
doen van btw die u verschuldigd bent over aan particulieren geleverde diensten die belast 
zijn in andere EU-lidstaten dan de lidstaat waar u bent gevestigd. Die mogelijkheid bestaat 
sinds 2015 al voor telecommunicatie-, radio- en televisieomroep- en elektronische diensten. 
Per 1 juli 2021 wordt deze uitgebreid naar andere diensten.

7. Verricht u diensten aan particulieren, anders dan telecommunicatie-, omroep- en  
 elektronische diensten en zijn deze diensten belast in een andere EU-lidstaat dan  
 waar u bent gevestigd?

  Ja  Er zijn gevolgen voor uw situatie, mogelijk kunt u op vereenvoudigde wijze  
  aangifte doen en kunnen btw-registraties komen te vervallen.

  Nee  Er zijn geen gevolgen wat betreft diensten. Mogelijk zijn er gevolgen ten  
  aanzien van de levering van goederen (zie vraag 2 t/m 6).

U bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen. 



Meer informatie?
Van geval tot geval moet worden bekeken wat de gevolgen van de e-commerceregels zijn  
en hoe u hier het beste op kan inspelen. Uiteraard zijn we u hierbij graag behulpzaam.  
U kunt deze checklist ingevuld inleveren bij uw BDO-contactpersoon of per mail indienen.  
Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

mailto:btw%40bdo.nl?subject=
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In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een 
boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het anders te doen. Beter, 
slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan 
voor verandering. En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze unieke 
combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. Persoonlijke dienst- 
verlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een andere invalshoek 
naar uw business te kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker, 
wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke 
organisatie of internationale onderneming bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen  
in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand 
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld en 
bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie 
bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukke-
lijk wordt afgeraden om zonder advies van een deskundige 
op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, 
na te laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen van 
een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie, 
kunt u zich wenden tot BDO Accountants & Belasting- 
adviseurs B.V. of een van haar adviseurs. BDO Accountants 
& Belastingadviseurs B.V., de met haar gelieerde partijen 
en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade die het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen 
van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam 
geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van 
de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het 
gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt 
tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO Belasting- 
adviseurs, BDO Global Outsourcing, BDO International 
Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO 
International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met 
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het 
wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties 
die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding 
van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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