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Btw e–commerce
Unieregeling

Startdatum gebruik EU-btw éénloketsysteem

Meer informatie op www.belastingdienst.nl/e-commerce

Registreren deelname

Als u onder de btw e-commerce regels valt en gebruik wilt maken van de 
Unieregeling in het EU btw éénloketsysteem, dan moet u zich daarvoor 
aanmelden.

Na beoordeling en acceptatie bent u geregistreerd voor de Unieregeling. 

De datum vanaf wanneer u de EU-btw kunt aangegeven in het éénloketsysteem
verschilt per onderstaande situatie:

1. U start met EU-afstandsverkopen of kwalificerende dienstverrichtingen en 
heeft nog niet eerder verkocht aan consumenten in de EU of
uw omzet inzake de verkoop van goederen en/of digitale diensten in de EU 
groeit tot meer dan € 10.000, gepland of ongepland. 

2. U rekent al lokale btw-tarieven en geeft deze lokaal aan, maar u kiest ervoor 
de EU-btw voortaan te melden en te betalen via het EU-btw éénloketsysteem. 

Btw e-commerce regels

Als gevolg van de nieuwe EU btw-regels moeten meer webshopondernemers 
over hun prijs het btw-tarief in rekening brengen dat geldt in het EU-land van 
de klant. Webshopondernemers die grensoverschrijdend goederen verkopen 
aan consumenten of aan ondernemingen zonder btw-identificatienummer zijn 
nu ook btw verschuldigd in het land van de klant. 

EU-btw éénloketsysteem

Een ondernemer kan, bij grensoverschrijdende verkoop van zowel goederen
als kwalificerende diensten, er voor kiezen om de EU-btw centraal aan te 
geven. Dit doet een Nederlandse ondernemer door deel te nemen aan de 
Unieregeling in het EU-btw éénloketsysteem (One-Stop-Shop/OSS) van de 
Belastingdienst. Bij gebruik van dit loket bundelt de ondernemer de btw voor 
de verschillende EU-landen en doet met één btw-melding per kwartaal de EU 
btw-aangifte via het EU-btw éénloketsysteem. 

De Belastingdienst betaalt daarna de ontvangen btw aan de belastingdiensten 
van de EU-landen volgens de opgave van de ondernemer. Hierna valt de 
melding onder het toezicht van het betreffende EU-land. 

Uitzondering 

Alléén webshopondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 
grensoverschrijdend verkopen aan consumenten in de EU (goederen plus 
digitale diensten) kunnen de Nederlandse btw-tarieven blijven toepassen.

Zij doen dan btw-aangifte via hun periodieke btw-aangifte aan de 
Nederlandse Belastingdienst. Voor hen is er niets veranderd. 

http://www.belastingdienst.nl/e-commerce
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/afstandsverkopen-zoals-e-commerce-en-diensten-voor-particulieren-in-andere-eu-landen/diensten-aan-particulieren-binnen-eu/diensten-aan-particulieren-binnen-eu


1. Start afstandsverkopen of diensten of overschrijding drempel

Is voor u één van onderstaande situaties van toepassing?

• U start met afstandsverkopen of het verkopen van kwalificerende diensten in de 
EU en heeft nog niet eerder grensoverschrijdend verkocht aan consumenten in 
andere EU-landen dan Nederland én
u verwacht dat uw EU-omzet op verkoop van goederen en/of digitale diensten 
hoger is dan € 10.000 (of u kiest voor toepassing van de lokale btw); of

• Uw omzet inzake de verkoop van goederen en/of digitale diensten groeit en u 
overschrijdt de omzetdrempel van € 10.000 (gepland of ongepland) in het jaar. 

U kunt zich dan tot uiterlijk de 10e dag van de opvolgende maand waarin u bent 
gestart met uw EU-verkopen of de drempel hebt overschreden, aanmelden voor de 
Unieregeling in het EU-btw éénloketsysteem. Na beoordeling en acceptatie bent u 
geregistreerd.

Vanaf het moment van starten van de webshop, of het overschrijden van het 
drempelbedrag, berekent u het btw-tarief van het land van uw klant en houdt u een 
administratie bij van de omzet per land zodat u periodiek, via het éénloketsysteem, 
uw EU-btw melding kunt doen.

Voorbeelden:
Uw webshop gaat 1 mei ‘live’ en u start dan met afstandsverkopen: u kunt zich dan 
tot en met 10 juni daarna aanmelden voor de Unieregeling in het éénloketsysteem. 

Als uw omzet (gepland of ongepland) toeneemt en u bijvoorbeeld in september de 
drempel van € 10.000 overschrijdt, dan kunt u zich aansluitend tot 10 oktober 
aanmelden voor deelname aan de Unieregeling in het EU-btw éénloketsysteem.

U geeft de EU-btw vanaf de start van uw verkopen, of vanaf de datum van 
overschrijding van de drempel, aan via het EU-btw éénloketsysteem. Dit geldt ook als 
de startdatum van uw verkopen of de datum waarop u de drempel overschrijdt in het 
kwartaal valt waarover u de melding in het éénloketsysteem moet doen.

2. Van lokaal naar centraal melden via het EU-btw éénlokestysteem

U verkoopt aan consumenten in andere EU-landen. Over deze omzet berekent u nu al 
lokale btw-tarieven en u geeft lokaal, in het land van de klant, de btw aan.

Dan kunt u ervoor kiezen alsnog deel te nemen aan het EU-btw éénloketsysteem. 
Bijvoorbeeld als u besluit om in meer EU-landen te gaan verkopen. Dan vindt u 
centraal btw aangeven over alle EU verkopen wellicht makkelijker dan lokaal in elk 
land.

U meldt zich dan aan voor de Unieregeling binnen het EU-btw éénloketsysteem. Na 
beoordeling en acceptatie bent u geregistreerd. Uw deelname gaat in op dag 1 van het 
opvolgende kwartaal na aanmelding en u kunt de btw vanaf die datum melden via het 
EU btw-éénloketsysteem. 

Vergeet niet om, per datum van deelname, uw btw-inschrijving bij de lokale 
belastingdienst te beëindigen. Doe dit alléén als u de lokale registratie niet langer 
nodig heeft, bijvoorbeeld voor de afdracht van btw over andere verkopen dan 
afstandsverkopen.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-omzetbelasting-keuze-plaats-van-prestatie-digitale-diensten-en-afstandsverkopen

