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Titel/ onderwerp
Tekst

• Zo min mogelijk volzinnen, maar bullets
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•

•



Vandaag: issues

• Regelgeving blijft achter bij ontwikkelingen, bovendien complex

• Geen level playing field EU ondernemers en niet EU ondernemers

• Fraude, mislopen inkomsten



Vandaag: wat zijn ook al weer de regels – op hoofdlijn

• Onderscheid B2B en B2C

• Voor B2C /goederen: afstandverkopen, heffing in

bestemmingsland (5a Wet OB)

• Voor B2C /diensten:  electronische, telecom en  omroepdiensten,

heffing in bestemmingsland (6h Wet OB) 



Vandaag: afstandsverkopen



Vandaag: telecommunicatie-, omroep- en elektronische 

diensten 

• B2B: belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd

NB: verlegging indien dienstverrichter niet in land afnemer gevestigd

• B2C: belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd:

Naar keuze: aangifte via mini één-loket-systeem (MOSS)



Vandaag: de uitdagingen



Europese ontwikkelingen



Voorstellen december 2016 – aangepast per einde 

oktober 2017



Wijzigingen telecom, omroep en elektronische diensten

alsmede MOSS 

Van MOSS naar “BOSS”?



Voorbeeld fraude
• Vereenvoudiging voor kleine EU ondernemers (drempel € 10.000) die in één land zijn gevestigd  heffing in land van 

vestiging

• Factureringsregels lidstaat van identificatie

• Niet EU-ondernemer met btw-registratie in EU kan gebruik maken van MOSS 

• Eén bewijsstuk voor Kleine Ondernemers (drempel € 100.000; uitvoeringsverordening)

Per 1 januari 2019

• Uitbreiding van MOSS tot alle B2C diensten

• Aangifte- en betalingdeadline MOSS van 20 naar “30” dagen

• Correcties via eerstvolgende MOSS-aangifte

Per 1 januari 2021

B2C Telecom/omroep/elektronische diensten - MOSS



Wijzigingen afstandsverkopen en enkele andere 

regelingen 



Afstandsverkopen: voorstel (2021)



Afstandsverkopen: voorstel (2021)

• Sneller in afstandsverkopen regeling: vervoer door of namens de leverancier, 

inclusief gevallen waarin de leverancier indirect betrokken is bij het vervoer 

(“intervenes indirectly” )

• Onderscheid tussen intra-Communautaire afstandsverkopen en afstandsverkopen 

van ingevoerde goederen (art 14 lid 4)



Zendingen van geringe waarde / “low 

value import relief” (2021)

• Artikelen 23 en 24 van richtlijn 2009/132/EC vervallen 

• Dus geen vrijstelling meer bij invoer van goederen 

tot en met EUR 22



Unie en niet-Unie MOSS regelingen 

worden gewijzigd/uitgebreid (2021)

• Per 2021, drie “Special schemes”:

1. Voor B2C diensten door non-EU leveranciers (art 358a e.v.)

2. Voor intra EU afstandsverkopen en B2C diensten door EU leveranciers (art 369a 

e.v.)

3. Voor afstandsverkopen van ingevoerde goederen, met max waarde van 150 EUR (art 

369l e.v.)

• Daarnaast nog een “Special arrangement” voor aangifte en betaling import btw, 

goederen met max waarde van 150 EUR (art 369y e.v.)



Special scheme 3: afstandsverkopen ingevoerde 

goederen

• Goederen met max waarde 

van 150 EUR 

• Vrijstelling bij invoer (art 143 lid 1 onder ca)



Special scheme 3: afstandsverkopen ingevoerde 

goederen



Special arrangement: aangifte en betaling import btw

• Goederen met max waarde 

van 150 EUR 



Nieuwe bepaling voor platforms (2021)

• Per 2021 een nieuw artikel 14a:



Nieuwe bepaling voor platforms (2021)

Twee situaties:

- Afstandsverkopen van ingevoerde goederen (lid 1)

voorbeeld: levering van headset welke vanuit China geleverd wordt aan BE 

consument door een Chinese verkoper – via een platform

- Levering van goederen in de EU door non EU ondernemer (lid 2)

voorbeeld: levering van headset welke in BE warehouse ligt aan BE consument 

door een Chinese verkoper – via een platform 




