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      KERNBOODSCHAPPEN

In een digitale interne markt waarin steeds meer handel over de grens plaatsvindt is het beperken 
van administratieve lasten een absolute vereiste. Modernisering van de btw-procedures rond 
grensoverschrijdende B2C commerce is urgent. Het voorstel tot een uitbreiding van de One-Stop-Shop 
helpt hierbij.

Om de One-Stop-Shop voor goederen en diensten optimaal te laten werken zijn vereenvoudiging en 
harmonisering van de huidige regels en tarieven noodzakelijk. Zo moeten winkeliers nog steeds zelf 
de juiste tarieven vinden. Een online portal met alle nodige informatie rond btw in de lidstaten is een 
belangrijk hulpmiddel voor winkeliers.

De afschaffing van de btw-vrijstelling voor kleine zendingen van buiten de EU is essentieel voor het 
bereiken van een gelijk speelveld. Daarbij kunnen betere controles ook zorgen voor minder producten 
op de markt die niet aan de Europese eisen voldoen.

INTRODUCTIE
Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-procedures staat al jaren hoog op het verlanglijstje van 
Nederlandse winkeliers1. Nu zorgen verschillen in btw-regels voor veel administratieve lasten en kosten bij 
grensoverschrijdend ondernemen. Er zijn meer dan 80 verschillende tarieven in Europa. Daarbij moeten 
winkeliers vaak in elk land waar ze actief zijn een btw-nummer aanvragen. De aangifte zelf gaat nog vaak in de 
lokale taal, is lang niet altijd digitaal, en de aangiftetermijnen verschillen per land. Ook de drempels waaronder 
geen aangifte hoeft te worden gedaan verschillen per land. De administratieve lasten leiden soms zelfs tot 
bizarre situaties waarin winkeliers hopen minder te verkopen om maar onder de drempelbedragen te blijven. In 
dat geval mag namelijk gewoon aangifte worden gedaan volgens de nationale procedures.

Tegelijkertijd geeft één op de vijf Nederlandse winkeliers aan graag te willen groeien over de grens, door fysieke 
winkels of webshops te openen. Ook Nederlandse consumenten kopen steeds vaker online over de grens. Zeker 
in een digitale interne markt wordt het steeds gemakkelijker producten in het buitenland te verkopen, wat 
leidt tot een betere concurrentiekracht en groter productaanbod. Om winkeliers het vertrouwen en de kansen 
te geven om grensoverschrijdend te verkopen moeten regels vereenvoudigd worden en lasten beperkt, te 
beginnen met de aanpak van ingewikkelde btw-regels. 

1  Zie: Nederlandse detailhandel en Europa, Gevolgen van één interne markt (2015)
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De Europese Commissie en lidstaten moeten werk maken van modernere en eenvoudigere btw-regels. Met 
name de uitbreiding van het éénloketsysteem (OSS) voor aangifte en registratie naar de verkoop van goederen 
is onmisbaar. Vereenvoudiging van btw-regels is nodig om een nieuwe impuls aan de (digitale) interne markt te 
geven, om winkeliers in staat te stellen met vertrouwen over de grens zaken te doen en om de nalevingskosten 
daarvan aanzienlijk te verlagen. Detailhandel Nederland pleit voor het zo snel mogelijk uitvoeren van de 
maatregelen. De OSS zou al in 2021 moeten werken. Elk moment uitstel betekent onnodige kosten voor 
winkeliers en hun 500 miljoen potentiële consumenten.

UITBREIDING ONE-STOP-SHOP IS URGENTE NOODZAAK VOOR WINKELIERS
Grote winst in het terugdringen van de administratieve lasten en kosten rond btw-aangiftes kan worden behaald 
door aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat kan door uitbreiding van het online éénloketsysteem voor 
elektronische registratie en betaling van btw naar de verkoop van tastbare goederen. Het éénloketsysteem, 
ofwel One-Stop-Shop (OSS) biedt bedrijven de mogelijkheid om btw aan te geven en te betalen via alleen het 
thuisland van de winkelier. Daarmee hoeven winkeliers zich ook alleen nog in het thuisland te registreren voor 
btw-doeleinden, en kunnen ze in één keer betalingen voldoen. Het is vervolgens aan de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de juiste bedragen op de juiste plaats terechtkomen.

Nu moeten winkeliers nog rekening houden met veel verschillende regels. Per land kan de aangiftefrequentie 
verschillen (per maand, kwartaal), of lopen zelfs de kwartalen anders. Daarnaast kan soms digitaal aangifte 
worden gedaan, maar soms alleen op papier of via CD-ROM. Ook zijn er soms verplichtingen voor het gebruik 
van lokale belastingadviseurs. Dit alles levert enorme financiële en administratieve lasten op voor winkeliers. De 
Europese Commissie zelf berekent deze kosten op ongeveer  8000 euro per lidstaat, per jaar.

Deze kosten en lasten maken duidelijk dat de OSS een instrument is waar zoveel mogelijk bedrijven zo snel 
mogelijk gebruik van moeten kunnen maken. Eerder was deze regeling alleen nog beschikbaar voor de online 
verkoop van diensten. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat er al in 2021 gebruik gemaakt zou kunnen 
worden van de OSS. Uitstel van deze termijn zou tot onnodige extra lasten en kosten voor winkeliers leiden. 
Detailhandel Nederland roept lidstaten en hun belastingdiensten op nu al te beginnen met voorbereidingen 
voor een succesvolle invoering van de nieuwe regels. 

GELIJKTREKKEN OMZETDREMPELS MOET LASTEN DAADWERKELIJK BEPERKEN
Op dit moment bestaan er nog omzetdrempels voor B2C-verkopen waaronder bedrijven geen btw-aangifte 
hoeven te doen in het buitenland. Deze drempels verschillen per lidstaat (35.000 of 100.000 euro) en zijn dus 
verwarrend. Detailhandel Nederland is voorstander van het voorstel om één gelijke Europese drempel in te 
voeren. Een enkele drempel vereenvoudigt en verduidelijkt de regels. De nieuwe, gemeenschappelijke drempels 
moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd.

Het Commissievoorstel voor een drempel van 10.000 euro is wel een aanzienlijk verschil ten opzichte van de 
huidige drempels. De gemeenschappelijke nieuwe drempel zou hoger moeten zijn om onnodige lasten voor het 
MKB en micro-ondernemingen te voorkomen en tegelijkertijd het gelijke speelveld te behouden. Overschrijden 
van de drempel betekent immers dat winkeliers zich in het buitenland moeten registreren en lokaal aangifte 
doen voor btw.

DEFINITIEF BTW-REGIME VOOR B2B-VERKOPEN VEREIST VERDERE VEREENVOUDIGINGEN
Winkeliers hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Een definitief btw-regime voor B2B-verkopen, 
gebaseerd op het principe van bestemming, is daarvoor een goede en eenduidige oplossing. Dat wil zeggen 
dat de btw-tarieven van het land waarin de consument zich bevindt worden toegepast. 

Dit systeem is minder gevoelig voor concurrentieverstoring dan het huidige systeem, omdat bedrijven geen 
voordeel hebben bij vestiging in een lidstaat waar de btw-tarieven lager zijn. Wel betekent dit in de praktijk dat 
bedrijven in B2B-verkopen in plaats van het tarief van 0% straks te maken krijgen met de verschillende tarieven 
in het land van bestemming. Daarom moet de OSS ook beschikbaar worden voor B2B-verkopen.

GELIJKTREKKEN VAN BTW-TARIEVEN EN BETERE INFORMATIE ONVERMINDERD BELANGRIJK
De OSS lost niet alle problemen op: winkeliers moeten nog steeds alle verschillende geldende tarieven en regels 
uitzoeken als ze over de grens verkopen. Verschillen in de standaard en verlaagde btw-tarieven tussen lidstaten 
zijn verwarrend voor bedrijven die verkopen in verschillende landen. Nu al zijn er meer dan 80 verschillende btw-
tarieven in Europa. Daarom moet benadrukt worden dat de OSS voor de detailhandel, gezien de hoeveelheid 
producten, lang niet zo eenduidig zal zijn als de huidige MOSS voor (telecommunicatie-) diensten, die doorgaans 
onder hetzelfde, hoge tarief vallen.

De Europese Commissie stelt voor om de vrijheid voor lidstaten om zelf tarieven te bepalen te vergroten. In 
plaats van meer vrijheid voor lidstaten is echter verdere vereenvoudiging en harmonisatie noodzakelijk. Ook de 
lijst met producten waarvoor een verlaagd of super-verlaagd tarief geldt moet niet worden uitgebreid. Meer 
producten waarvoor een verlaagd btw-tarief geldt zorgt voor meer uitzonderingen, wat niet bijdraagt aan een 
begrijpelijk en voorspelbaar btw-regime. Tegelijkertijd moeten wel alle lidstaten gebruik kunnen maken van een 
verlaagd tarief als een andere lidstaat daar nu al recht op heeft. Het feit dat er verschillende regels bestaan zorgt 
voor oneerlijke concurrentie. Zo zijn in het Verenigd Koninkrijk kinderkleding en schoenen uitgezonderd van 
btw. Dat zorgt voor een aanzienlijk kostenvoordeel ten opzichte van Nederlandse (web)winkeliers.

Meer informatie zou beschikbaar moeten zijn op een enkele online portal waarop alle relevante informatie over 
btw-wetgeving en tarieven in de lidstaten te vinden is, in ieder geval in het Engels. Een goede kans hiervoor 
is de introductie van de Single Digital Gateway. Winkeliers moeten op de up-to-date informatie op de portal 
kunnen vertrouwen bij het opzoeken van informatie nodig voor aangifte in de OSS. 

CONTROLE DOOR EN VOLGENS DE REGELS VAN DE EIGEN BELASTINGDIENST VERLICHT LASTEN
Uitbreiding van de OSS is ook een goed moment om de controleregels te vereenvoudigen. Op dit moment 
is het nog zo dat winkeliers moeten voldoen aan de regels van het land waaraan btw wordt afgedragen. Zo 
kunnen tot wel 28 verschillende belastingautoriteiten controles uitvoeren, en moeten op evenveel manieren 
administraties worden bijgehouden. Ook dit leidt tot significante administratieve lasten. Daarom moet het 
principe van controle door het thuisland toegepast worden. Hierdoor hoeft de verkoper alleen te voldoen aan 
de administratieregels van het land waarin het gevestigd is, en krijgt een onderneming alleen audits van de 
nationale Belastingdienst. 

AFSCHAFFEN UITZONDERINGEN VOOR KLEINE ZENDINGEN VERBETERT GELIJKE SPEELVELD
Detailhandel Nederland vindt dat de btw-uitzondering op kleine zendingen zo snel mogelijk moet worden 
afgeschaft. Op dit moment is de invoer in de EU van kleine pakketjes met een waarde van minder dan 22 
euro vrijgesteld van btw. Die uitzondering (uit 1983) zorgt ervoor dat niet-Europese bedrijven een oneerlijk 
concurrentievoordeel hebben ten opzichte van Europese bedrijven. Zij moeten wel gewoon btw aanrekenen 
vanaf de eerste verkochte eurocent. Door de groei van de onlinehandel kopen steeds meer consumenten 
direct online, bijvoorbeeld uit China. Jaarlijks worden nu al zo’n 150 miljoen pakketjes zonder btw-verplichting 
ingevoerd. Dat zal naar verwachting alleen maar groeien. 

Daarnaast worden producten, mede als gevolg van de btw-vrijstelling, vaak niet aan controles onderworpen. 
Producten op de Europese markt moeten aan zeer hoge kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Deze strenge 
eisen gelden ook voor producten van buiten de EU. 
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Maar omdat consumenten zelf, soms zonder het te weten, deze producten importeren, worden ze niet altijd 
onderworpen aan kwaliteits- of veiligheidscontroles. Hierdoor komen meer non-conforme of zelfs gevaarlijke 
producten op de Europese markt. Dat leidt tot onnodige risico’s voor de consument, concurrentienadeel voor 
Europese bedrijven, en schaadt het algehele vertrouwen in de ontwikkeling van e-Commerce. 

De directe import van producten van buiten de EU zorgt voor meer problemen die door betere handhaving 
en controle van de btw-verplichtingen moeten worden aangepakt. Zo blijkt uit een studie van Copenhagen 
Economics (2016) dat over 65% postpakketjes die wel btw-plichtig zijn vaak geen btw of importheffing wordt 
betaald. Zo worden importproducten bijvoorbeeld bewust ondergewaardeerd om van de vrijstelling te kunnen 
profiteren. De totale niet afgedragen btw en importheffingen – en daarmee het concurrentienadeel voor 
Europese bedrijven die wel aan de regels voldoen – bedraagt ongeveer 1,3 miljard euro per jaar. 

Naast de afschaffing van de btw-uitzondering zou ook de gelijkaardige uitzondering op invoerheffingen 
voor producten met een waarde van minder dan  150 euro moeten worden afgeschaft. Het feit dat geen 
douaneheffingen op dergelijke producten wordt betaald verstoort, volgens dezelfde logica, het gelijke speelveld 
en draagt niet bij aan de veiligheid en het kwaliteitsniveau van producten op de interne markt.

VEREENVOUDIGING NOODZAKELIJK VOOR ALLE SOORTEN EN GROOTTES BEDRIJVEN
Detailhandel Nederland steunt voorstellen om de regels en procedures voor het MKB rond btw-aangifte te 
vereenvoudigen. Echter, niet alleen het MKB heeft behoefte aan vereenvoudigde regels en procedures, maar 
alle soorten en groottes van bedrijven. Op dit moment bestaan mogelijkheden voor lastenverlichting van het 
MKB. Zo mogen lidstaten vereenvoudigde procedures toepassen voor btw-aangiften via de zogenoemde MKB-
regelingen. Het instellen van MKB-regelingen moet verplicht worden voor alle lidstaten, maar optioneel voor 
bedrijven. Daarnaast moeten ook buitenlandse ondernemingen gebruik kunnen maken van de nationale MKB-
regelingen. 

VOLGENDE STAP IS VEREENVOUDIGING REGELGEVING IN AANGIFTE VAN ACCIJNZEN
Het moderniseren en vereenvoudigen van btw-regels is een onmisbare en belangrijke stap vooruit. Er is echter 
meer nodig. Zo verkopen winkeliers steeds vaker alcohol of tabak online. Over dergelijke producten, zoals bier, 
wijn en likeuren moet accijns worden betaald. De huidige regelgeving rond accijnzen is niet gemaakt voor 
online verkoop. Op het niveau van totale inkomsten zijn de accijnzen, zeker vergeleken met de inkomsten door 
btw, marginaal. De administratieve lasten voor winkeliers zijn echter wel aanzienlijk.

Regels voor grensoverschrijdende aangifte van accijnzen moeten worden aangepast aan de online verkoop. Dat 
betekent onder meer vereenvoudiging van registratievereisten, versoepeling van controles op transporten, en 
gelijke regels voor levering aan bedrijven (B2B) en particulieren (B2C). Net als voor aangifte en registratie van 
btw zou er ook een One-Stop-Shop moeten komen voor grensoverschrijdende afstandsverkoop van accijnzen.

NIET BETALENDE HEFFINGEN
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BELANGENBEHARTIGER VAN 100.000 WINKELIERS
Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van de 
winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen 
winkeliers optimaal kunnen ondernemen.

Detailhandel Nederland volgt het werkprogramma van de Europese Unie 
nauwlettend om in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren wat er 
in Brussel speelt en gaat spelen, en te anticiperen op de effecten hiervan 
op de Nederlandse detailhandel. 

De vertegenwoordiging in Brussel zet zich er hard voor in om bestaande 
handelsbarrières te bestrijden en een gelijk speelveld te creëren. 
Onderwerpen die prominent op de agenda staan zijn onder andere de 
interne markt voor goederen en diensten, Europese aanpak van het 
stadsmilieu, regeldruk, de herziening van de consumentenwetgeving en 
afval en energie. 

Detailhandel Nederland werkt voor de Europese belangenbehartiging 
samen met Eurocommerce, de Europese winkeliersvereniging.

Detailhandel Nederland 
Overgoo 13 
2266 JZ Leidschendam 
Nederland
+31 70 320 2345 
www.detailhandel.nl 

Detailhandel Nederland in Brussels 
Margriet Keijzer 
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Belgium
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