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Formulier keuze BTW plaats van dienst digitale
diensten vóór 10 februari 2019 bij Belastingdienst
indienen
In ons BTW-nieuwtje van 5 december 2018 zijn wij ingegaan op de vereenvoudigingen per
1 januari 2019 bij het verrichten van digitale diensten aan particulieren.
Digitale diensten zijn diensten met betrekking tot telecommunicatiediensten,
omroepdiensten en elektronische diensten. Gebruik kan worden gemaakt van het Mini
One-Stop Shop (MOSS) systeem. Bij dit systeem, hoeven de ondernemers zich niet in
ieder EU-land waar zij digitale diensten te registeren voor de BTW en wordt de BTW die
verschuldigd is in de andere EU-landen via één EU-land aangegeven.

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat ondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 omzet
leveren aan particulieren in andere EU-landen Nederlandse BTW in rekening moeten
brengen en aangeven. In de BTW-aangifte wordt deze omzet en BTW aangegeven bij
vraag 1a/1b.
Keuze toch BTW afdragen in een ander EU-land
De ondernemer met een omzet van minder dan € 10.000 kan ervoor kiezen om toch BTW
af te dragen in de EU-lidstaat van de afnemer. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn indien
het BTW tarief in dat land lager is dan in Nederland. De Belastingdienst heeft daarvoor het
formulier ‘Keuze plaats van dienst digitale diensten’ beschikbaar gesteld. Voor een
overzicht van BTW tarieven in de EU klik hier.
Let op:
• Het formulier “Keuze plaats van dienst digitale diensten” moet vóór 10 februari 2019
bij de Belastingdienst ingediend zijn;
• De keuze om in het andere EU-land BTW af te dragen geldt voor minimaal twee
kalenderjaren.
Meer informatie over de BTW-gevolgen bij handel met het buitenland kunt u in ons memo
hierover vinden, dit memo kunt u via de onderstaande button bestellen.

Bestel memo 'BTW en prestaties binnen en buiten de EU'
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