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Agenda

• EU-wetgever en digitale wereld

• Hof van Justitie en digitale wereld 

• Kansen 

• Conclusie



Elektronische diensten

Telecommunicatiediensten

Omroepdiensten
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1-7-03: 

1. Elektronische diensten belast in land afnemer

2. Telecommunicatie- en omroepdiensten belast in 

land werkelijk gebruik en werkelijke exploitatie



AT n
lectronic ervices

Btw-aangifte voor hele EU in lidstaat naar keuze
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Btw-tarief 12%

E-books 3%

1-1-2015: alle telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten 

belast in het land van de afnemer



Andere landen met een speciaal btw-

regime voor e-services



ini ne top hop

Niet EU-ondernemers  uitbreiding VoES

tot telecommunicatie- en omroepdiensten

EU-ondernemers  introductie voor 

telecommunicatie-, omroep en 

elektronische diensten
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Wijzigingen per 1-1-2019 voor elektronische, 

telecommunicatie- en omroepdiensten
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Vereen-
voudiging

Factueringsregels eigen
land bij MOSS

1 bewijsstuk voor Kleine 
ondernemers

MOSS voor niet-EU 
ondernemer met btw-

registratie

Heffing in eigen land voor
kleine ondernemers

1. In één lidstaat gevestigde 

belastingplichtige

2. B2C-diensten aan afnemers 

buiten eigen lidstaat

3. Voor niet meer dan 10.000 euro 

in lopende en voorgaande 

kalenderjaar

1. B2C-diensten

2. Omzet niet meer dan 100.000 

euro

3. Hoofdhuis en vaste inrichting 

afzonderlijk bekijken? 

Bewijsstuk niet 

van leverancier of 

afnemer!
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Intracommunautaire en afstandsverkopen vanuit een derde land

Wijzigingen per 1-1-2021
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> € 22
> € 100.000

Afstandsverkoop niet alleen bij 

vervoer/verzending door of voor 

rekening van de leverancier, maar 

ook bij indirecte tussenkomst



ne top hop

Niet EU-ondernemers  uitbreiding tot 

alle B2C-diensten

EU-ondernemers  uitbreiding tot alle 

B2C-diensten en EU-afstandsverkopen
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Bijzondere regeling voor afstandsverkopen vanuit 

derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen
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Levering van goederen

Douane

Speciaal btw-

nummer 

verstrekken

Vrijstelling

(art. 143 (1) (ca) 

Btw-richtlijn)

• Btw verschuldigd op moment van levering

• Moment van levering = moment waarop betaling wordt

aanvaard

• Levering belast in de lidstaat waar het vervoer eindigt

• Maandelijkse aangifte

• Geen btw-aftrek

• Boekhoudplicht van 10 jaar
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Bijzondere regeling voor de aangifte en betaling van btw bij 

invoer
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Levering van goederen

Douane

• Maandelijkse elektronische aangifte

• Optie voor lidstaten: algemeen btw-tarief altijd van toepassing 

• De persoon voor wie de goederen zijn bestemd is gehouden 

tot de voldoening van de btw 

• De persoon die de goederen bij de douane aanbrengt, int de 

btw bij de persoon voor wie de goederen zijn bestemd en 

voldoet die btw (dit is ook degene die gebruik maakt van de 

bijzondere regeling)



Commissionairsfictie 

(art. 9bis Btw-uitvoeringsverordening)

• Diensten die worden verricht via telecommunicatienetwerk, interface of 

portal, zoals een marktplaats voor applicaties, worden geacht door de 

intermediair op eigen naam, maar voor rekening van een ander te zijn

verricht, tenzij de dienstverrichter expliciet is aangewezen als degene die 

de dienst verricht

• Voor elektronische diensten en telefoondiensten via internet 



Content 

provider

Intermediair A

Intermediair B

Consument

Content B2B

Heffing in land 

vestiging A

Evt. verlegging

Content B2B

Heffing in land 

vestiging B

Evt. verlegging

Content B2C

Heffing in land 

waar consument 

woont

Evt. aangifte via 

MOSS

Content 

provider

Intermediair A

Intermediair B

ConsumentContent B2C

Heffing in land 

waar consument 

woont

Evt. aangifte via 

MOSS

i.p.v.
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Platforms en afstandsverkopen van goederen
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Levering

Levering

Levering

Levering

Levering

Levering
Verschuldigdheid = 

moment 

aanvaarding betaling

Boekhoudplicht 

van 10 jaar

Toepassingsbereik:

1. Afstandsverkopen uit een derde land of 

derdelands-gebied indien intrinsieke waarde 

niet meer dan 150 EUR

2. B2C-leveringen binnen EU van niet-EU 

ondernemer 
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Vragen
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1. Wanneer is sprake van een elektronisch interface, zoals een marktplaats, platform, 

portaal of soortgelijk middel? 

2. Wat is faciliteren? 

3. Hoe kan het platform btw voldoen indien de betaling niet via het platform loopt? 

4. Hoe om te gaan met retouren? 

5. Risico kapen van OSS-nummer?

6. Risico op btw-fraude?

7. Hoe om te gaan met B2B-transactie? 



Heffing btw bij platforms een goed idee?

Minder te controleren 
belastingplichtigen

Beter uitvoerbaar voor 
ondernemers die handelen via 
platform

Heffing wordt neergelegd bij 
grote spelers die compliant 
willen zijn

Mogelijkheid tot heffing 
wanneer individuele 
ondernemer onder KOR valt

Toename administratieve 
lasten platforms

Beschikken platforms altijd 
over voldoende informatie 
(informatieafhankelijkheid) en 
mogelijkheden tot inning?

Kunnen zij verantwoordelijk 
worden gehouden voor 
handelingen van een ander 
(evenredigheid)? 



Een kwestie van vertrouwen?



Bitcoins

Alleen vrijstelling voor wettig betaalmiddel



Diensten Hedqvist vrijgesteld
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Ondernemerschap van de particulier -

Fuchs
Electriciteit van photovoltaic installatiie

Electriciteit nodig voor Fuchs’ 

huishouding > electriciteit geproduceerd

Thomas Fuchs

HvJ:

• “activiteit in de exploitatie van een fotovoltaïsche installatie. Die activiteit moet worden 

geacht onder het begrip „economische activiteiten” in de zin van artikel 4, lid 2, van de 

Zesde richtlijn te vallen indien zij is verricht om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen”

• “In de eerste plaats zij, aangaande de vraag of de betrokken levering van elektriciteit is 

verricht om er opbrengst uit te verkrijgen, opgemerkt dat het begrip opbrengst moet 

worden verstaan in de zin van een vergoeding als tegenprestatie voor de verrichte 

activiteit.”

• “Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde fotovoltaïsche installatie elektriciteit 

produceert die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd in ruil voor een duurzame 

opbrengst, is voldaan aan de voorwaarden waaronder die activiteit onder het begrip 

„economische activiteiten” in de zin van artikel 4 van de Zesde richtlijn valt. Aan deze 

conclusie wordt niet afgedaan door de door de verwijzende rechter genoemde 

omstandigheid dat de hoeveelheid door die installatie geproduceerde elektriciteit altijd 

minder bedraagt dan de hoeveelheid door de exploitant voor zijn gezin verbruikte 

elektriciteit.”
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Deeleconomie

Onder-
nemer-
schap

KOR

Etiket-
tering

Plat-
forms



Kansen

https://www.youtube.com/watch?v=7r

PzXzCoxkI

A B

C

0%

19 %

https://www.youtube.com/watch?v=7rPzXzCoxkI


https://vimeo.com/235323156

Tot 1:40

https://vimeo.com/235323156


Conclusie

• Indirecte belastingen lijken beter bestand 

tegen digitalisering dan directe belastingen

• Handhaving, controle en inning zijn de 

grootste uitdagingen



VRAGEN?


