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INTRO
mobilefish.com

• In deze video zal ik meer informatie geven over btw-tarieven en wat digitale diensten 
zijn.



DISCLAIMER
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• De op deze video geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig 
advies. 

• Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie 
gebruikmaakt doet u dat voor eigen rekening en risico.



PRESENTATIE
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• Deze presentatie kunt u vinden op de onderstaande link: 
https://www.mobilefish.com/tutorials/btw/btw.html



BTW-TARIEF
mobilefish.com

• Welk btw-tarief u moet hanteren hangt af van een aantal factoren: 
- Het product of dienst dat wordt geleverd. 
- Of de afnemer van het product of dienst een particulier is of een ondernemer.  
- Of het product of dienst binnen Nederland, binnen de EU of buiten de EU wordt  
  geleverd. 



BTW-TARIEVEN NEDERLAND
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Bovenstaand tabel is niet compleet. Meer informatie: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
btw/tarieven_en_vrijstellingen/

BTW-tarief
[%] Goederen

0 o.a. accijnsgoederen, visvangst

9
o.a. voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en 

hulpmiddelen, kunst, verzamelvoorwerpen, antiek,  boeken, dagbladen en 
andere periodieke uitgaven 

21 Alle overige goederen



BTW-TARIEVEN NEDERLAND
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• In het algemeen kunt u zeggen dat de meeste producten in Nederland vallen onder 
het standaard 21% btw-tarief (hoogtarief).

• 21% btw-tarief hanteert u bijv: 
- kleding, telefoons en telecommunicatie apparatuur. 
- computers, consumenten elektronica 
- sieraden, horloges, wooninrichting 
- tassen, schoenen, speelgoed 
- sport artikelen  
- schoonheids-, gezondheid- en haar producten  
- auto’s, motoren, fietsen en gereedschappen  



DIGITALE DIENSTEN / E-SERVICES
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• Digitale diensten worden ook wel e-services genoemd en de volgende diensten vallen 
hieronder: 
- elektronische diensten  
- telecommunicatiediensten  
- radio- en televisieomroepdiensten

• Wat exact onder deze diensten vallen zie: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/
btw_berekenen_bij_diensten/wijziging_in_digitale_diensten_vanaf_2015/



DIGITALE DIENSTEN / E-SERVICES
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• https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/buying-goods-services-online-
personal-use/buying-services/electronically-supplied-services_en

• https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/
common/buying_online/electronically_supplied_services.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/buying_online/electronically_supplied_services.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/buying_online/electronically_supplied_services.pdf


DIGITALE DIENST VOORBEELD
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• Bij een webwinkel gevestigd in Nederland  
kunnen klanten software gratis downloaden en 
gebruiken.

• Om toegang te krijgen tot bepaalde software 
functionaliteit moet de klant bij de webwinkel 
een licentiesleutel aanschaffen. 

• De klant vult bij de webwinkel een web formulier 
in en na elektronische betaling wordt een licentie 
sleutel automatisch gegenereerd en naar de klant 
per e-mail verstuurd.



DIGITALE DIENSTEN / E-SERVICES
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• Volgens de Belastingdienst wordt onder elektronische dienst het volgende verstaan: 
Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk 
worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen 
niet zonder informatietechnologie worden geleverd. 

• In het vorig voorbeeld was het duidelijk dat de webwinkel een elektronische dienst 
levert.



DIGITALE DIENSTEN / E-SERVICES
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• Andere voorbeelden van digitale diensten: 
- Levering van afbeeldingen of tekst, zoals foto's, screensavers, e-books en  
  andere gedigitaliseerde documenten, bijvoorbeeld pdf-bestanden. 
- Levering van muziek, films en spellen, waaronder kansspelen en gokspelen,  
  en programma's op aanvraag. 
- Online tijdschriften. 
- Levering van websites of web hosting services. 
- Onderhoud op afstand van programma's en apparatuur. 
- Leveringen van software en software-updates. 
- Advertentieruimte op een website. 
 



DIGITALE DIENSTEN / E-SERVICES
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• Voorbeelden van diensten die niet als digitale diensten worden beschouwd: 
- Levering van goederen, waarbij de bestelling en verwerking elektronisch gebeurt. 
- Levering van fysieke boeken, nieuwsbrieven, kranten of tijdschriften.  
- Diensten van advocaten en financiële adviseurs die cliënten via e-mail adviseren. 
- Het boeken van diensten of kaartjes voor amusementsevenementen, 
  hotelaccommodatie of autoverhuur. 
- Educatieve of professionele cursussen, waarbij de inhoud wordt geleverd door een  
  docent via internet of een elektronisch netwerk (met andere woorden, met behulp  
  van een externe link). 
- Offline fysieke reparatie van computerapparatuur. 
- Advertentiediensten in kranten, op posters en op televisie. 
- Software/games/muziek op CD-roms zetten en vervolgens per post naar klanten  
  sturen. 
 



DIGITALE DIENSTEN FACTUUR
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• Als u als ondernemer digitale diensten levert dan heeft u een bewaarplicht van 10 jaar 
voor alle facturen die u verstuurt of ontvangt. 

• U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. 

• Digitale facturen drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. 
 



BTW-TARIEVEN IN EU-LANDEN
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• Met de "VAT Rates Module" op de website van de Europese Commissie vindt u de 
btw-tarieven die gelden in de afzonderlijke EU-landen. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html

E-services zijn digitale diensten



DIGITALE DIENSTEN STANDAARD BTW-TARIEVEN
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Land Landcode Standaardtarief %
België BE 21

Bulgarije BG 20

Cyprus CY 19

Denemarken DK 25

Duitsland DE 19

Estland EE 20

Finland FI 24

Frankrijk FR 20

Griekenland EL 24

Hongarije HU 27

Ierland IE 23

Land Landcode Standaardtarief %
Italië IT 22

Kroatië HR 25

Letland LV 21

Litouwen LT 21

Luxemburg LU 17

Malta MT 18

Nederland NL 21

Oostenrijk AT 20

Polen PL 23

Portugal PT 23

Roemenië RO 19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html (14 april 2021)



DIGITALE DIENSTEN STANDAARD BTW-TARIEVEN
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Land Landcode Standaardtarief
Slovenië SI 22

Slowakije SK 20

Spanje ES 21

Tsjechië CZ 21

Zweden SE 25

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html (14 april 2021)

Land Landcode Standaardtarief
Verenigde Koninkrijk UK 20

Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie.


