
 
Commissie komt met nieuwe btw-regels ter ondersteuning van e-commerce-
en onlinebedrijven in de EU
 
Brussel, 1 december 2016 

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Commissie heeft vandaag een reeks maatregelen bekendgemaakt die het btw-
klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren. Dankzij deze voorstellen
zullen consumenten en bedrijven, met name start-ups en midden- en kleinbedrijven,
gemakkelijker goederen en diensten online kunnen aan- en verkopen.

Door de invoering van een EU-breed portaal voor onlinebetalingen van btw (het "éénloketsysteem")
zullen de btw-nalevingskosten sterk dalen, wat voor bedrijven in de EU een besparing van € 2,3
miljard per jaar zal opleveren. Met de nieuwe regels zal de btw ook betaald worden in de lidstaat van
de eindverbruiker en zullen de belastinginkomsten dus eerlijker over de EU-lidstaten worden verdeeld.
Deze voorstellen zullen de lidstaten helpen om de € 5 miljard aan btw, die volgens huidige schattingen
elk jaar verloren gaat op onlineverkopen, te recupereren. In 2020 zouden deze inkomstenverliezen
kunnen oplopen tot € 7 miljard en daarom is het zaak nu te handelen.

Ten slotte maakt de Commissie ook haar belofte waar dat de lidstaten op e-publicaties zoals e-boeken
en onlinekranten hetzelfde btw-tarief kunnen toepassen als op hun gedrukte tegenhangers; zij schrapt
daartoe de bepalingen die niet toelieten dat e-publicaties dezelfde voordelige btw-behandeling kregen
als traditionele gedrukte publicaties.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt, zei in dit verband het volgende:
"We maken hiermee onze beloften waar dat we de beperkingen voor e-commerce in Europa zouden
wegnemen. We hebben al voorstellen gedaan om pakjespost goedkoper en efficiënter te maken, de
consument beter te beschermen wanneer hij online aankoopt, en ongerechtvaardigde geoblocking aan
te pakken. Met de vereenvoudiging van de btw-regels leggen we nu het laatste stukje van de puzzel.
Dit voorstel zal niet alleen een stimulans geven aan het bedrijfsleven, met name de kleinste bedrijven
en start-ups, maar ook openbare diensten efficiënter maken en de samenwerking over de grenzen
heen versterken."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische Zaken, Belastingen en Douane-unie, zei in dit
verband het volgende: "Onlinebedrijven die actief zijn binnen de EU, hebben ons gevraagd om een en
ander te vereenvoudigen. Dat is wat we nu doen. Zowel grote als kleine bedrijven die online verkopen
naar het buitenland, zullen voortaan voor de btw op dezelfde wijze te werk kunnen gaan als bij
verkopen in het binnenland. Dit betekent minder tijdverlies, minder rompslomp en minder kosten. We
vereenvoudigen ook de regels voor micro-ondernemingen en start-ups, zodat zij gemakkelijker nieuwe
markten kunnen aanboren. Met onze voorstellen zullen de Europese regeringen € 100 miljoen extra
inkomsten per week ontvangen die zij aan diensten voor hun burgers kunnen besteden."

Deze voorstellen belichamen een nieuwe btw-aanpak voor e-commerce en geven invulling aan de
toezeggingen die de Commissie in de strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa en in
het actieplan voor een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU heeft gedaan.

Zij behelzen met name:

nieuwe regels waardoor bedrijven die online goederen verkopen, gemakkelijker al hun btw-
verplichtingen in de EU op één plaats kunnen nakomen;

-

een vereenvoudiging van de btw-regels voor start-ups en micro-ondernemingen die online
verkopen: onder € 10 000 zal de btw op grensoverschrijdende verkopen in het binnenland worden
afgehandeld. Midden- en kleinbedrijven zullen dan weer gebruik kunnen maken van eenvoudigere
procedures voor grensoverschrijdende verkopen tot € 100 000, waardoor zij gemakkelijker zaken
zullen kunnen doen;

-

maatregelen tegen btw-fraude van buiten de EU, die de markt kan verstoren en oneerlijke
concurrentie kan veroorzaken;

-

de mogelijkheid voor de lidstaten om de btw-tarieven te verlagen voor e-publicaties zoals e-
boeken en onlinekranten. 

-

Deze wetgevingsvoorstellen worden nu ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&amp;uri=CELEX:52015DC0192
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_en.pdf
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aan de Raad voorgelegd.

De belangrijkste maatregelen onder de loep:
Nieuwe btw-regels voor de onlineverkoop van goederen en diensten: momenteel moeten
onlinebedrijven zich voor de btw registreren in elke lidstaat waarnaar zij goederen verkopen. Deze
btw-verplichtingen, die vaak als een van de grootste obstakels voor de grensoverschrijdende e-
commerce worden bestempeld, kosten bedrijven ongeveer € 8 000 per EU-lidstaat waarnaar zij
verkopen. Met het nieuwe voorstel kunnen bedrijven voortaan één simpele kwartaalaangifte indienen
voor alle btw die in de EU verschuldigd is, via het online btw-éénloketsysteem. Dit systeem bestaat al
voor de verkoop van e-diensten zoals apps voor mobiele telefoons en is, met meer dan € 3 miljard aan
btw-inkomsten in 2015, succesvol gebleken. De administratieve lasten voor de bedrijven zullen met
niet minder dan 95 % dalen, wat voor de EU-bedrijven neerkomt op een totale kostenbesparing van
€ 2,3 miljard en voor de lidstaten een stijging oplevert van de btw-inkomsten met € 7 miljard.

Vereenvoudiging van de btw-regels voor micro-ondernemingen en start-ups: er zal voor de
onlineverkoop een nieuwe jaardrempel van € 10 000 worden ingevoerd - onder die drempel zullen
bedrijven die naar het buitenland verkopen, dezelfde btw-regels kunnen blijven toepassen als in hun
thuisstaat. Daardoor zal het voor 430 000 bedrijven in de hele EU, met andere woorden 97 % van alle
micro-ondernemingen die in het buitenland actief zijn, gemakkelijker worden om de btw-regels na te
leven. Midden- en kleinbedrijven zullen dan weer gemakkelijker zaken kunnen doen dankzij de
invoering van een tweede nieuwe jaardrempel van € 100 000, in combinatie met een vereenvoudiging
van de regels om te bepalen waar hun afnemers zich bevinden. Deze drempels zouden al in 2018 van
toepassing kunnen worden voor e-diensten, en uiterlijk in 2021 voor online verkochte goederen. Door
andere vereenvoudigingen zouden de kleinste bedrijven de btw-regels waarmee ze vertrouwd zijn in
hun thuisstaat, zoals verplichtingen op het gebied van facturering en administratie, kunnen blijven
toepassen. Het eerste aanspreekpunt zal altijd de belastingdienst zijn waar het bedrijf is gevestigd en
bedrijven zullen niet langer aan controles worden onderworpen door elke lidstaat waar zij omzet
draaien.

Maatregelen tegen btw-fraude van buiten de EU: de invoer in de EU van kleine zendingen met
een waarde van minder dan € 22 is momenteel vrijgesteld van de btw. Jaarlijks worden er in de EU
ongeveer 150 miljoen pakjes zonder btw ingevoerd: het systeem is dan ook gevoelig voor fraude en
misbruik op grote schaal, waardoor het speelveld voor EU-bedrijven sterk wordt scheefgetrokken.
Enerzijds worden EU-bedrijven sterk benadeeld omdat zij, in tegenstelling tot hun niet-EU-
concurrenten, btw moeten aanrekenen vanaf de eerste verkochte eurocent. Anderzijds worden
importgoederen van hoge waarde zoals smartphones en tablets steevast ondergewaardeerd of in de
invoerdocumenten fout beschreven om van de btw-vrijstelling te kunnen profiteren. De Commissie
heeft dan ook besloten om deze vrijstelling te schrappen.

Gelijke regels voor het heffen van btw op e-boeken, e-kranten en hun gedrukte
tegenhangers: volgens de huidige regels mogen de lidstaten gedrukte publicaties zoals boeken en
kranten aan een verlaagd tarief belasten, in sommige gevallen zelfs aan een sterk verlaagd of nultarief.
Volgens dezelfde regels is dat echter niet mogelijk voor e-publicaties, waardoor deze altijd aan het
normale tarief moeten worden belast. Zodra er tussen alle lidstaten overeenstemming is bereikt, zal de
nieuwe regeling de lidstaten toestaan - maar niet verplichten - om de tarieven voor e-publicaties af te
stemmen op die van gedrukte publicaties.

Meer informatie
Q&A betreffende btw voor e-commerce

Strategie voor een digitale eengemaakte markt

Actieplan betreffende de btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU
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