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1. Inleiding 

Op 28 januari 2021 hield prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx een lezing voor de JOB over de nieuwe 

btw-regels voor e-commerce. Deze bijdrage vormt een verslag van deze lezing. Per 1 juli 2021 

wijzigen de huidige btw e-commerceregels, wat ingrijpende gevolgen heeft voor de btw-

behandeling van internationale verkopen van goederen aan particulieren in de EU. In dit artikel 

komen de wijzigingen voor zowel de verkopen van goederen binnen de EU als voor de 

verkopen van goederen afkomstig van buiten de EU aan bod. Per 1 juli 2021 worden ook 

vereenvoudigingen voor het doen van btw-aangifte ingevoerd. De nieuwe regels hebben ook 

gevolgen voor platforms en ondernemers die via platforms handelen. Platforms worden per 1 

juli 2021 in bepaalde gevallen geacht de goederen te leveren aan de consument in plaats van de 

daadwerkelijke leverancier. Ook moeten zij een boekhouding voeren van transacties waarbij zij 

een faciliterende rol spelen. Al deze aspecten worden tijdens de lezing beschreven aan de hand 

van drie situaties. De eerste situatie wordt behandeld in paragraaf 2 en ziet op de verkopen van 

goederen binnen de EU. Vervolgens staan de verkopen van goederen afkomstig van buiten de 

EU centraal in paragraaf 3. De bijzondere positie van platforms wordt toegelicht in paragraaf 4 

en in paragraaf 5 wordt het verslag afgesloten met een conclusie.  

 

2. Situatie 1 – Verkopen van goederen binnen de EU 

De Nederlandse Frederik koopt een nieuw jasje en een tweedehands jasje bij een Duitse 

webshop. Het nieuwe jasje kost €250 en het tweedehands jasje kost €100. Het btw-tarief in 

Nederland voor jasjes is 21% en in Duitsland 19%. De Duitse webshop kocht het tweedehands 

jasje van een particulier voor €80. De Duitse webshop verkoopt zowel nieuwe als tweedehands 

kleding aan particulieren. In 2020 heeft zij een omzet van 30.000 euro behaald met de verkoop 

van nieuwe kleding aan Nederlandse particulieren. In 2021 verwacht zij dezelfde omzet te gaan 

halen. 

 

In de eerste situatie staan de verkopen van goederen binnen de EU centraal. In paragraaf 2.1. 

worden de toepasselijke btw e-commerceregels beschreven en vervolgens wordt in paragraaf 

2.2. beschreven wat de gevolgen van deze regels zijn voor de betreffende situatie. 

 

2.1. Beschrijving btw e-commerceregels 

Wanneer goederen binnen de EU worden verkocht, speelt het wel of niet toepassen van de 

afstandsverkopenregeling een belangrijke rol. De afstandsverkopenregeling wijzigt per 1 juli 

2021. Zowel de huidige als de nieuwe afstandsverkopenregeling worden toegelicht in paragraaf 
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2.1.1. Om de administratieve lasten van ondernemers te verminderen kan per 1 juli op een 

vereenvoudigde manier aangifte worden gedaan, namelijk via de One-Stop-Shop (hierna: OSS). 

Deze aangiftevereenvoudiging wordt toegelicht in paragraaf 2.1.2.  

 

2.1.1. Afstandsverkopenregeling  

Onder de regels die gelden tot 1 juli 2021 zijn goederentransacties door een leverancier in de 

ene EU-lidstaat aan particulieren of daarmee gelijkgestelden in een andere EU-lidstaat belast in 

de EU-lidstaat van de consument wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan. Allereerst 

moet sprake zijn van een levering aan een particulier. Daarnaast moet het vervoer plaatsvinden 

door óf voor rekening van de leverancier (ook wel de vervoerseis genoemd), mogen de 

geleverde goederen geen margegoederen of nieuwe vervoermiddelen zijn en moet tot slot een 

bepaald drempelbedrag zijn overschreden. Dit drempelbedrag verschilt per EU-lidstaat. Zo 

bedraagt het Nederlandse drempelbedrag €100.000. Er bestaat een optie om de 

afstandsverkopenregeling toe te passen ook wanneer het drempelbedrag nog niet is 

overschreden. Bij toepassing van de afstandsverkopenregeling vindt btw-heffing plaats in de 

EU-lidstaat van aankomst (in principe) vanaf de levering waarmee het drempelbedrag wordt 

overschreden (en dan ook in het volgende jaar), waardoor de leverancier zich in die EU-lidstaat 

moet registreren en btw-aangifte moet doen. Per 1 juli 2021 wordt de vervoerseis aangescherpt 

en vervalt het drempelbedrag. 

 

Vervoerseis  

Vanaf 1 juli 2021 wordt ook aan de vervoerseis voldaan als het vervoer door de indirecte 

tussenkomst van de leverancier plaatsvindt. Op grond van artikel van de 5bis Btw-

uitvoeringsverordening wordt aan deze nieuwe vervoerseis voldaan wanneer (1) de leverancier 

een overeenkomst met een derde vervoerder sluit die de goederen aflevert bij de afnemer, (2) 

het vervoer of de verzending door een derde wordt verricht, maar de leverancier geheel of 

gedeeltelijk de verantwoordelijkheid voor de aflevering van de goederen draagt, (3) de 

leverancier de transportkosten factureert en int van de afnemer en deze doorbetaalt aan de 

vervoerder en tot slot wanneer (4) de leverancier de transportdiensten van een derde promoot 

aan de afnemer, de afnemer in contact met de transporteur brengt of de vervoerder informatie 

geeft die nodig is voor de aflevering van de goederen. Aan de vervoerseis wordt niet voldaan 

als de afnemer zelf de goederen vervoert of verzendt óf wanneer de afnemer zelf met een derde 

regelt dat de goederen worden vervoerd zonder (in)directe tussenkomst van de leverancier.  

 

Vereenvoudiging voor kleine ondernemers 

Vanaf 1 juli 2021 geldt slechts één uitzondering op toepassing van de 

afstandsverkopenregeling, namelijk de vereenvoudiging voor kleine ondernemers. Deze 

vereenvoudiging geldt wanneer een ondernemer is gevestigd in één EU-lidstaat en een omzet 

behaalt met digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) aan 

particulieren in andere EU-lidstaten en EU-afstandsverkopen van niet meer dan €10.000 in het 

lopende en voorgaande kalenderjaar. Daarbij geldt een optie om deze vereenvoudiging niet toe 

te passen, maar de vanaf 1 juli 2021 normale afstandsverkopenregeling. Deze keuze geldt voor 

minimaal twee jaar. De toepassing van de vereenvoudiging heeft tot gevolg dat de leverancier 

btw over de EU-afstandsverkopen betaalt in de eigen EU-lidstaat. Vanaf de levering waarmee 



 

het drempelbedrag wordt overschreden, is een ondernemer btw verschuldigd in de EU-lidstaat 

van de afnemer of aankomst van de goederen en dat geldt ook voor het jaar daarna. 

 

2.1.2. Aangiftevereenvoudiging 

Om de administratieve lasten voor ondernemers per 1 juli 2021 te beperken, wordt een 

aangiftevereenvoudiging ingevoerd als alternatief voor het doen van reguliere btw-aangifte. 

Vanaf 1 juli 2021 is het namelijk mogelijk om aangifte te doen via de OSS. De OSS is een 

uitbreiding van de Mini One Stop Shop (hierna MOSS) welke sinds 1 januari 2015 gebruikt 

kan worden voor het aangeven van btw over digitale diensten. De uitbreiding houdt in dat per 

1 juli 2021 ondernemers OSS-aangifte kunnen doen van alle B2C-diensten (en dus niet alleen 

maar digitale diensten) en ook van EU-afstandsverkopen. Bij toepassing van de OSS kan de 

verschuldigde btw worden aangegeven en betaald in slechts één EU-lidstaat (ook wel de lidstaat 

van identificatie genoemd), waardoor registratie in alle afzonderlijke EU-lidstaten waar btw is 

verschuldigd niet meer noodzakelijk is. Voor ondernemers gevestigd in de EU is de EU-lidstaat 

van identificatie altijd de EU-lidstaat van vestiging. Wanneer een ondernemer diensten verleent 

aan afnemers in de EU-lidstaat waar deze ondernemer is gevestigd, dan moeten deze diensten 

worden aangegeven in de reguliere btw-aangifte. 

 

Ook niet-EU ondernemers kunnen OSS-aangifte doen. Wanneer niet-EU ondernemers B2C-

diensten verrichten in de EU, kunnen zij de verschuldigde btw aangeven via de niet-

Unieregeling. De EU-lidstaat van identificatie is dan een EU-lidstaat naar keuze. Worden echter 

EU-afstandsverkopen verricht door niet-EU ondernemers, dan dient de verschuldigde btw te 

worden aangegeven via de Unieregeling. De EU-lidstaat van identificatie is dan de EU-lidstaat 

waar het vervoer of de verzending van de goederen aanvangt. Voor toepassing van de OSS zijn 

niet-EU ondernemers niet verplicht om een tussenpersoon in de EU aan te wijzen. 

 

De OSS werkt als volgt. Er wordt btw-aangifte gedaan in de EU-lidstaat van identificatie 

waarna deze lidstaat zowel de aangifte als de betaling doorstuurt naar de EU-lidstaat waar btw 

is verschuldigd. Aftrek van voorbelasting is niet mogelijk via de OSS-aangifte. Bij toepassing 

van de OSS dient verplicht een boekhouding te worden bijgehouden die vervolgens voor tien 

jaar bewaard moet worden. Correctie van de btw-aangifte is mogelijk in de eerstvolgende OSS-

aangifte en de aangifte- en betalingstermijn wordt verlengd naar het einde van de maand na het 

belastingtijdvak (dit beslaat een kalenderkwartaal).  

 

2.2. Wat betekenen de nieuwe regels voor situatie 1? 

Onder de regels die gelden tot 1 juli 2021 heeft de Duitse webshop de keuze om voor de 

verkopen van nieuwe kleding de afstandsverkopenregeling wel of niet toe te passen, aangezien 

het drempelbedrag van €100.000 in Nederland niet wordt overschreden. In beginsel moet 

Duitse btw berekend worden. De webshop kan er echter voor kiezen om het drempelbedrag in 

Nederland buiten toepassing te laten met als gevolg dat Nederlandse btw berekend moet 

worden. Het gevolg is dat de Duitse webshop zich dan in Nederland moet registreren. 

Aangezien het btw-tarief in Nederland hoger is dan in Duitsland, ligt het voor de hand dat de 

Duitse webshop ervoor kiest om Duitse btw in rekening te brengen. De 

afstandsverkopenregeling geldt niet voor de tweedehands kleding, aangezien deze onder de 



 

margeregeling vallen. In beginsel geldt per 1 juli 2021 voor kleine ondernemers dat de 

afstandsverkopenregeling van toepassing is als de drempel van €10.000 is overschreden. 

Daarbij moet worden getoetst of in het voorafgaande jaar dit drempelbedrag is overschreden. 

Aangezien de Duitse webshop in 2020 voor meer dan €10.000 aan goederen heeft verkocht, 

moet de Duitse webshop direct per 1 juli 2021 Nederlandse btw in rekening brengen. 

 

3. Situatie 2 – Verkopen van goederen van buiten de EU 

Frederik bestelt vervolgens een pakket ‘schilderen op nummer’ bij een Amerikaanse webshop. 

Het pakket kost €45 en de verzendkosten zijn €20. Het btw-tarief voor dit pakket is in Nederland 

21%. Amerika kent geen btw. De Amerikaanse webshop verkoopt jaarlijks voor €800.000 

goederen aan particulieren in verschillende EU-lidstaten. De goederen komen steeds in grote 

zendingen in Duitsland binnen en worden door vervoerd naar verschillende EU-lidstaten 

waaronder Nederland. Invoer vindt plaats op naam van Frederik. 

 

In deze situatie staan de verkopen van non-EU goederen centraal. In paragraaf 3.1. worden de 

toepasselijke btw e-commerceregels beschreven en vervolgens wordt in paragraaf 3.2. 

beschreven wat de gevolgen van deze regels zijn voor de betreffende situatie.  

 

3.1. Beschrijving btw e-commerceregels 

Wanneer non-EU goederen worden verkocht aan particulieren in de EU, doen zich twee 

belastbare feiten voor namelijk een invoer en een levering. De btw-behandeling van deze 

belastbare feiten gaat per 1 juli 2021 wijzigen, wat wordt toegelicht in paragraaf 3.1.1. Om de 

administratieve lasten van ondernemers te verminderen kan per 1 juli 2021 op een 

vereenvoudigde manier aangifte worden gedaan. Ondernemers kunnen namelijk gebruik maken 

van de nieuwe invoerregeling of post- en koeriersregeling. Deze aangiftevereenvoudigingen 

worden behandeld in paragraaf 3.1.2.  

3.1.1. Nieuwe btw-behandeling bij verkopen van buiten de EU  

Het is belangrijk kort stil te staan bij hoe het is geregeld tot 1 juli 2021. Over de invoer is btw 

verschuldigd in de EU-lidstaat van invoer, tenzij de vrijstelling van kleine zendingen van 

toepassing is. Deze vrijstelling geldt als de zending een waarde heeft van maximaal €22. Voor 

het bepalen van deze waarde wordt gekeken naar de douanewaarde, waarvan de verzendkosten 

ook onderdeel uitmaken. Wanneer de vrijstelling niet geldt, dan is invoer-btw verschuldigd. Bij 

e-commerce transacties worden goederen meestal ingevoerd op naam van de consument, zodat 

geen EU-btw verschuldigd is ter zake van de levering. De wet bepaalt namelijk dat in die 

situatie de levering belast is in het land van vertrek van de goederen (een non-EU land). Vindt 

de invoer daarentegen plaats op naam van de leverancier, dan is de leverancier invoer-btw 

verschuldigd. Deze leverancier kan de invoer-btw in beginsel in aftrek brengen. De levering die 

volgt op de invoer is vervolgens belast in de EU-lidstaat van invoer. De situatie kan zich 

voordoen dat goederen op naam van de leverancier worden ingevoerd in een andere EU-lidstaat 

dan die van bestemming. Bij invoer op naam van de leverancier wordt de EU-lidstaat van invoer 

geacht de EU-lidstaat van vertrek te zijn voor toepassing van de afstandsverkopenregeling. 

Vervolgens kan de levering een afstandsverkoop zijn mits aan de overige voorwaarden (zoals 

de overschrijding van het drempelbedrag) is voldaan.  

 



 

Per 1 juli 2021 komt de vrijstelling voor kleine zendingen te vervallen. Dit betekent dat altijd 

invoer-btw is verschuldigd, tenzij gebruik wordt gemaakt van de invoerregeling (I-OSS). De 

op de invoer volgende levering is belast in het land van vertrek van goederen wanneer wordt 

ingevoerd op naam van de consument en in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen bij 

invoer op naam van de leverancier. Het systeem is zo opgetuigd dat altijd btw verschuldigd is 

in de EU-lidstaat van de consument ongeacht de waarde van het pakketje.   

 

3.1.2. Aangiftevereenvoudigingen 

Om de administratieve lasten van ondernemers te verminderen kan per 1 juli 2021 op een 

vereenvoudigde manier aangifte worden gedaan. Ondernemers kunnen namelijk gebruik maken 

van de nieuwe invoerregeling of de post- en koeriersregeling. 

 

Invoerregeling voor goederen met een intrinsieke waarde van €150 of minder 

Deze regeling geldt slechts voor goederen (niet zijnde accijnsgoederen) met een intrinsieke 

waarde van €150 of minder. Voor toepassing van de invoerregeling is registratie vereist, waarbij 

een speciaal btw-nummer wordt verkregen. Als dit speciale nummer aan de douane wordt 

getoond op het moment dat de ondernemer aangifte doet, kan een vrijstelling voor invoer-btw 

worden verkregen. Wel moet dan btw worden betaald over de levering in de EU-lidstaat van 

aankomst van de goederen, welke wordt verschuldigd op het moment waarop de betaling wordt 

aanvaard. Dit is het moment van ontvangst van de betaalbevestiging, 

betalingsauthorisatiebericht of betalingscommitment. Niet relevant is of daadwerkelijk is 

betaald. De btw is altijd verschuldigd in de EU-lidstaat waar het vervoer of de verzending 

eindigt. De btw-aangifte wordt gedaan in één EU-lidstaat (de lidstaat van identificatie). Voor 

EU ondernemers is dit de lidstaat van vestiging. Non-EU ondernemers moeten voor toepassing 

van de invoerregeling verplicht een vertegenwoordiger in de EU aanstellen en de lidstaat van 

identificatie is dan de EU-lidstaat waar de vertegenwoordiger is gevestigd. Als echter een 

overeenkomst tot administratieve samenwerking op het gebied van de btw is gesloten tussen de 

EU en een derde land, dan hoeft een non-EU ondernemer uit dat derde land geen EU 

tussenpersoon aan te wijzen. Dit geldt voor Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Ook voor 

de invoerregeling geldt dat geen voorbelasting in aftrek kan worden gebracht in de I-OSS 

aangifte. Bovendien geldt een bewaartermijn voor de boekhouding van tien jaar.  

 

 

 

Regeling voor post- en koeriersbedrijven voor goederen met een intrinsieke waarde van €150 

of minder 

Wanneer de invoerregeling niet wordt toegepast, kan mogelijk wel de post- en koeriersregeling 

worden gebruikt. Ook deze regeling geldt voor goederen (niet zijnde accijnsgoederen) met een 

intrinsieke waarde van €150 of minder. In plaats van dat post- en koeriersbedrijven steeds bij 

iedere invoer btw moeten voldoen, kan maandelijks elektronisch btw-aangifte worden gedaan 

waarbij wordt aangesloten bij het EU Douanewetboek. Dit betekent een uitgestelde betaling tot 

het midden van de maand. EU-lidstaten kunnen toepassing van het algemene btw-tarief 

verplichten. Nederland heeft hier niet voor gekozen. Als een consument een product koopt dat 



 

onder het verlaagde tarief valt, dan kan deze eisen dat de post- en koeriersregeling niet wordt 

toegepast als de EU-lidstaat heeft bepaald dat het algemene btw-tarief geldt. 

 

3.2. Wat betekenen de nieuwe regels voor situatie 2? 

In de tweede situatie staan non-EU goederen centraal. Wanneer de Amerikaanse ondernemer 

gebruik maakt van de invoerregeling, dan geldt voor de invoer een vrijstelling en zijn de 

leveringen belast in de EU-lidstaten van aankomst van de goederen (in Nederland) en de btw 

over die leveringen wordt voldaan in één I-OSS aangifte. De Amerikaanse leverancier zal een 

EU-vertegenwoordiger moeten aanstellen. In de EU-lidstaat van vestiging van die 

vertegenwoordiger dient de I-OSS aangifte te worden gedaan. Een alternatief is dat geen 

gebruik wordt gemaakt van de invoerregeling. Dan is de invoer wel belast met btw. Goederen 

met een intrinsieke waarde van niet meer dan €150 mogen niet in het vrije verkeer worden 

gebracht in een andere EU-lidstaat dan die van aankomst. Dat betekent dat de goederen voor 

Nederlandse consumenten onder een douaneregeling moeten worden geplaatst en worden 

vervoerd naar Nederland om aldaar in het vrije verkeer te worden gebracht. De consument is 

dan over de goederen voor Nederlandse particulieren Nederlandse invoer-btw verschuldigd. 

Die invoer-btw kan via de standaardprocedure betaald worden (reguliere douane aangifte en 

meteen bij de douane invoer-btw betalen) of via de post- en koeriersregeling. Voor die 

leveringen geldt dan dat in geval van invoer op naam van de consument geen btw verschuldigd 

is over leveringen in EU. 

 

4. Situatie 3 – Betrokkenheid platforms bij goederentransacties 

Frederik bestelt tot slot een videodeurbel via een platform bij een Chinese leverancier. De 

videodeurbel kost €10. De verzendkosten zijn €1,50. Ga er vanuit dat sprake is van faciliteren. 

De goederen worden ingevoerd op naam van de consument. 

 

In de laatste situatie staat de positie van platforms centraal. Hierna zal in paragraaf 4.1 een 

beschrijving worden gegeven van de btw e-commerceregels ten aanzien van platforms. 

Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 beschreven wat de gevolgen van deze regels zijn voor de 

betreffende situatie. 

 

4.1. Beschrijving btw e-commerceregels en de positie van platforms 

In bepaalde situaties worden platforms geacht de goederen te kopen van de leverancier en 

vervolgens te verkopen aan de particulier. De platformfictie staat per 1 juli 2021 geregeld in 

artikel 3c van de Wet op de Omzetbepaling en houdt dus in dat we voor de btw-heffing een 

levering aan het platform en een levering door het platform zien. Hierbij wordt het vervoer 

toegerekend aan de levering van het platform aan de consument. Dit betekent dat die levering 

de afstandsverkoop is. Als op de B2B-levering (van de leverancier aan het platform) btw is 

verschuldigd, dan geldt daarvoor een nultarief. Dit is het geval als de goederen zich al in de EU 

bevinden. Wanneer de goederen van buiten de EU komen, dan is de B2B-levering out of scope 

en is geen EU btw verschuldigd. Toepassing van het nultarief in Nederland betekent wel dat de 

leverancier zich moet registreren en aangifte moet doen. De platformfictie geldt vervolgens in 

twee situaties. Allereerst wanneer sprake is van afstandsverkopen van ingevoerde goederen met 

een intrinsieke waarde van niet meer dan €150. Dit geldt zowel als de leverancier binnen als 



 

buiten de EU gevestigd is. Ten tweede geldt de platformfictie bij EU-afstandsverkopen door 

een buiten de EU gevestigde leverancier of binnenlandse leveringen door een buiten de EU 

gevestigde leverancier. Ten aanzien van de tweede situatie is de waarde van de goederen niet 

van belang. 

 

4.1.1. Het begrip faciliteren 

Vervolgens is de platformfictie ook slechts van toepassing als sprake is van faciliteren. Het 

begrip faciliteren staat geregeld in artikel 5ter van de Btw-uitvoeringsverordening. Er is sprake 

van faciliteren als de koper en de verkoper in contact worden gebracht, waarbij dit contact 

resulteert in de levering van een goed via het platform. Er is echter geen sprake van faciliteren 

wanneer het platform geen algemene voorwaarden vaststelt, niet is betrokken bij het verlenen 

van goedkeuring om de afnemer te factureren én niet is betrokken bij het bestellen of afleveren 

van de goederen. Daarnaast geldt de platformfictie niet voor Payment Service Providers (PSPs), 

ondernemers die alleen reclame maken en platforms die alleen leiden naar een ander platform 

zonder verdere tussenkomst bij de levering.  

 

4.1.2. Risico platform 

Een ander gevolg van de inwerkingtreding van de platformfictie per 1 juli 2021 is dat het 

platform een bepaald risico gaat lopen. Als namelijk te weinig btw wordt voldaan, dan loopt 

het platform het risico dat extra btw wordt nageheven. Daarvan bepaalt artikel 5quater van de 

Btw-uitvoeringsverordening dat als het platform (1) afhankelijk is van informatie van 

leveranciers of derden om het juiste btw-bedrag aan te geven, (2) de informatie die het platform 

heeft ontvangen onjuist is en (3) het platform kan aantonen dat hij niet wist en niet behoorde te 

weten dat de informatie onjuist was, dan geen verplichting tot betaling van de additionele btw 

staat. De bewijslast ligt hiervoor bij het platform. De verwachting is dat dit een lastige opgave 

wordt, aangezien bewezen moet worden dat een platform iets niet weet ook niet behoorde te 

weten.  

 

4.1.3. Boekhoudplicht 

Met invoering van de platformfictie gaat ook een speciale boekhoudplicht voor platforms 

gelden welke staat geregeld in artikel 54quater lid 2 van de Btw-Uitvoeringsverordening. Deze 

boekhoudplicht hangt af van een aantal zaken. Allereerst of een platformfictie van toepassing 

is. Het gaat dan om de platformfictie van artikel 3c van de Wet op de Omzetbelasting, maar 

ook de platformfictie die we al kennen voor de elektronische diensten die geregeld staat in 

artikel 9bis van de Btw-Uitvoeringsverordening. Als één van deze platformficties van 

toepassing is, dan is het platform degene die de btw over de transactie moet betalen en dan 

hangt het er vanaf of het platform ervoor gekozen heeft om gebruik te maken van de bijzondere 

regeling (de OSS of de invoerregeling). Als het platform een bijzondere regeling toepast, dan 

gelden de verplichtingen die normaal gesproken ook gelden voor een leverancier die gebruik 

maakt van de bijzondere regeling. Die administratie- en bewaarplicht staat geregeld in artikel 

63quater van de Btw-Uitvoeringsverordening. Heeft het platform ervoor gekozen om geen 

gebruik te maken van een bijzondere regeling, dan moet het platform in de landen van aankomst 

van de goederen btw voldoen. In die landen zal het platform zich moeten registreren voor de 

btw en gelden de administratie- en bewaarplicht van dat betreffende land. Wanneer geen 



 

platformfictie van toepassing is, dan geldt de administratie- en bewaarplicht van artikel 

54quater lid 2 van de Btw-Uitvoeringsverordening. Hieruit blijkt dat voor veel transacties het 

platform een boekhouding moet gaan voeren. Wat het platform precies moet registreren aan 

informatie staat geregeld in artikel 54quater lid 2 van de Btw-Uitvoeringsverordening. Er 

bestaat nog veel onduidelijkheid over de boekhoudplicht. Moet een controle worden uitgevoerd 

op de gegevens? Of is het voldoende dat een platform informatie registreert? Vervolgens wordt 

slechts gesproken over het bewaren van gegevens en nog niet over het uitwisselen van 

informatie met de belastingdienst. Ook daarvan kan men zich afvragen of dit in toekomst moet 

gebeuren, aangezien het internationale transacties betreft.  

 

4.2. Wat zijn de gevolgen voor situatie 3? 

De platformfictie is van toepassing. Derhalve moet het platform btw voldoen over de levering 

aan de particulieren. De B2B levering is out of scope, omdat de goederen uit China komen en 

de B2B-levering belast is in het land van vertrek van de goederen. Het platform kan de 

invoerregeling (I-OSS) gebruiken. Dan wordt een vrijstelling bij invoer verkregen en de 

leveringen zijn belast in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. De btw over de 

leveringen moet worden aangegeven in de I-OSS aangifte. Als gekozen wordt voor de 

invoerregeling, dan moet het platform btw aangeven over de leveringen en is ze ook die btw 

verschuldigd. Als echter geen gebruik wordt gemaakt van de invoerregeling, dan is de invoer 

belast met btw. De goederen mogen niet in het vrije verkeer worden gebracht in een andere EU-

lidstaat dan die van aankomst. Dat betekent dat de goederen voor Nederlandse consumenten 

onder een douaneregeling worden vervoerd naar Nederland en daar worden ingevoerd. Daarbij 

kan voor betaling van de invoer-btw de post- en koeriersregeling worden toegepast of de 

standaard procedure. De nieuwe douanewetgeving betekent voor de levering dat als het goed 

wordt ingevoerd op naam van de consument geen btw is verschuldigd over de levering in de 

EU. Kortom, als het platform niet kiest voor de invoerregeling is sprake van een aan-en-door-

situatie, maar dan kwalificeert de levering niet meer als een afstandsverkoop die belast is in de 

EU-lidstaat van aankomst van de goederen. Dat is namelijk slechts het geval als de 

invoerregeling geldt.  

 

5. Tot slot 

Uit de bespreking van de nieuwe btw e-commerceregels die per 1 juli in werking treden blijkt 

dat er vergaande gevolgen zijn voor zowel EU als non-EU ondernemers. Mogelijk zijn de 

gevolgen van de nieuwe regels nog ingrijpender voor platforms. Er komt vanaf 1 juli 2021 een 

grote verantwoordelijkheid af op de platforms, waarbij de uitwerking van de nieuwe regels niet 

in elke situatie even duidelijk is.   
 

 

 

 

 

 

 

 


