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Er komen nieuwe wijzigingen op het
gebied van btw. Op 1  jul i  gaat de EU
haar btw-regelgeving voor e-
commerce volledig aanpassen. Het is
raadzaam om u hier op ti jd in te
verdiepen, zodat u weet wat dit
betekent voor uw bedri j f .  De nieuwe
btw-wetgeving is  nodig vanwege de
exponentiële groei van e-commerce,
misbruik van het huidige btw-
systeem en de noodzaak tot
vereenvoudiging van de btw-
compliance.

De nieuwe wetgeving geldt voor
Nederlandse webshops met een
jaaromzet van €10.000 of meer uit
afstandsverkopen aan particulieren
en/of zakeli jke klanten die geen btw-
nummer hebben in EU-landen buiten
Nederland. Vanaf 1  jul i  2021 vervalt  de
omzetdrempel per specif iek EU-land.
Dit houdt in dat de e-
commerceleveringen aan
particulieren in andere EU-landen
vanaf dat moment alt i jd belast zi jn
met het btw-tarief  van het EU-land
van aankomst van de goederen. Er is
een uitzondering voor ondernemers
met beperkte buitenlandse omzet.
Ondernemers die jaarl i jks voor
minder dan €10.000 leveren naar
andere EU-landen, kunnen met
Nederlandse btw bli jven factureren.

Btw-aangifte
Als vereenvoudiging bieden de
nieuwe btw-regels de mogeli jkheid
om de verschuldigde btw uit  andere
EU-landen te betalen aan de
Nederlandse Belastingdienst.
Deze zal  vervolgens de verschuldigde
btw doorbetalen aan de betrokken
EU-landen. Hiervoor moet een aparte
btw-aangifte worden ingediend via de
zogeheten One-Stop-Shop-regeling
(OSS).  Wie zich tussen 1  apri l  en 30
juni aanmeldt,  kan over de maanden
juli  tot en met september (derde
kwartaal)  één btw-melding doen. Het
bli j ft  echter ook mogeli jk om de btw
uit het andere EU-land te betalen via
een lokale btw-registratie.

Als een ondernemer btw-aangifte
doet via de OSS-regeling heeft dat als
bi jkomend voordeel dat niet langer
hoeft te worden voldaan aan de
factuurvereisten van het EU-land
waar de goederen worden afgeleverd
maar volstaan kan worden met
toepassing van de Nederlandse
factuurvereisten.
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Breng in kaart naar welke EU-
landen goederen worden geleverd
aan particulieren en welke btw-
tarieven daar van toepassing zi jn;

Actiepunten
Hoewel de invoering van de nieuwe
regelgeving nog enkele maanden
duurt,  doet u als ondernemer er
verstandig aan om nu al  actie te
ondernemen. Dit  in verband met de
volgende actiepunten:

 

Snel zien in welk land 
u btw verschuldigd 
bent? Maak dan
gebruik
van het hulpmiddel 
hiernaast!

Maak aanpassingen in uw
administratie en facturering.  Zorg
bi jvoorbeeld dat uw webshop de
juiste pri js  inclusief  btw hanteert
op basis van locatie;
Indien gewenst en wanneer
mogeli jk zorg voor een ti jdige
aanmelding voor de OSS-regeling;
en
Bli j f  de ontwikkelingen rondom de
nieuwe regels volgen zodat u niet
voor verrassingen komt te staan. 
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ADMINISTRATIEVERPLICHTING
IN DE BTW VOOR EIGENAREN
ZONNEPANELEN

Nultarief zonnepanelen?

Eigenaren van zonnepanelen die btw terug
wil len vragen en waarvan de omzet minder
dan €1.800 per jaar zal  zi jn,  hoeven zich
binnenkort niet meer aan te melden voor
de kleineondernemingsregeling (KOR).  Dat
antwoordt staatssecretaris Vi j lbrief  van
Financiën op vragen van de Tweede Kamer.
Overigens werkt de Belastingdienst aan de
automatisering en omzetting naar een
digitaal  formulier van het btw-
teruggaveproces voor eigenaren van
zonnepanelen.  Dit  formulier moet rond juni
dit  jaar beschikbaar worden.

Het komt regelmatig voor dat
zonnepaneelhouders klagen bi j  de
Belastingdienst over de administratieve
lasten bi j  het terugvragen van de btw. Dit
hangt deels samen met de omstandigheid
dat zonnepaneelhouders particulieren,
maar ook ondernemer zi jn en de btw-regels
niet kennen. Om deze groep tegemoet te
komen heeft de staatssecretaris
maatregelen aangekondigd waarvan de
vri jwil l ige registratiedrempel voor de KOR
de belangri jkste is .  

Wanneer een werkgever een contract voor
bepaalde ti jd verlengt met een nieuw contract
voor bepaalde ti jd,  ontstaat er een nieuwe
inkomstenverhouding;

Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft het besluit  IKV
gepubliceerd met veranderingen die per januari
2023 van kracht zullen gaan.  Per 1  januari  2023
moet een werkgever een werknemer in meerdere
situaties in een nieuwe inkomstenverhouding
(IKV) in de loonaangifte opnemen. Veranderingen
waarmee u rekening dient te houden zi jn onder
meer:

Elkaar opvolgende
uitzendovereenkomsten geeft de
werkgever steeds in een nieuwe
inkomstenverhouding aan;
Betaalt  de werkgever een werknemer
namens UWV een uitkering,  bi jvoorbeeld
bi j  zwangerschapsverlof ,  dan geeft hi j  die
uitkering aan in een afzonderl i jke
inkomstenverhouding.

Volgens de staatssecretaris is  registratie
voor eigenaren die een bestaand huis
hebben aangeschaft met zonnepanelen -
zonnepaneelhouders die geen btw terug te
vragen hebben- een “onevenredig zware
last.  Dit  geldt overigens ook voor
vergeli jkbare micro-ondernemers zoals
vri jwil l igers en particuliere deelnemers aan
de deeleconomie.”
Voor de zonnepaneelhouders waar wel een
teruggaafbelang voor geldt,  verandert er
niets.  Hierover zegt de staatssecretaris:
“Zi j  kunnen zich voor de teruggaaf van de
btw gewoon bli jven aanmelden en pas het
jaar na de aanschaf van de zonnepanelen de
KOR toepassen. Ik zet me actief  in om ook
voor deze groep te zoeken naar een
verdere vereenvoudiging.”

De Staatssecretaris probeert afspraak te
maken die in de toekomst zullen leiden tot
vereenvoudiging waardoor het voor
Nederland well icht mogeli jk wordt om een
nultarief  te hanteren voor btw op
zonnepanelen.  Wij  houden u op de hoogte
hiervan!

Inkomstenverhouding loonaangifte 2023
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BETALINGSKORTING VPB

Tot en met 2022

Tot op heden werd bi j  betal ing van een
voorlopige aanslag VPB een
betal ingskorting verleend. Eerder werd
bekendgemaakt dat de betal ingskorting per
2021 zou worden afgeschaft .  Onlangs
maakte het kabinet bekend dat de
betal ingskorting voor de
vennootschapsbelasting (VPB) ook in 2022
nog geldt.

0,01%
invorderingsrente

360
dagen als jaartelling

Sinds 2006 worden al le gegevens uit  de
loonaangifte bewaard in de
polisadministratie van UWV. Deze gegevens
worden door verschil lende organisaties
gebruikt en dus is  het van groot belang dat
al le gegevens kloppen. Om de huidige
werking van de polisadministratie te
kunnen voortzetten,  moeten de gegevens
bli jven aansluiten bi j  de wet- en
regelgeving.  Veranderende wet- en
regelgeving maken het steeds belangri jker
hoe verschil lende soorten loon,
uitkeringen, dienstbetrekkingen en
arbeidscontracten worden aangegeven. Het
is hierdoor belangri jker om werknemers in
een nieuwe of in meer dan één
inkomstenverhouding in de aangifte op te
nemen

De betal ingskorting geldt voor
ondernemingen die hun voorlopige VPB-
aanslag in één keer betalen in plaats van in
termijnen.  Door technische redenen kon de
korting niet met ingang van 2021 afgeschaft
worden en werkt het kabinet nu aan
wetgeving om te zorgen dat de korting
vanaf 1  januari  2023 verdwijnt.  In 2022
geldt de korting dus nog wel.  

De betal ingskorting in de VPB is maar één
van de onderwerpen uit  lopende moties
waar het ministerie van Financiën
momenteel mee bezig is .

Evaluatie box 3 

Ook loopt er een onderzoek om de f iscale
behandeling van ondernemers voor de
inkomstenbelasting (zoals zzp’ers)  en VPB-
plichtige ondernemers geli jk te trekken.
Volgens de Eerste Kamer hoeft het voor de
belasting van de winst niet uit  te maken
welke rechtsvorm de ondernemer kiest.  De
resultaten van dit  onderzoek volgen later
dit  jaar.

https://www.rendement.nl/vpb

