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 Unieregeling / OSS-regeling voor 
digitale diensten binnen de EU



INTRO
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• In deze video zal ik meer informatie geven over de Unieregeling / One Stop Shop 
(OSS) regeling.

• In deze video serie zal ik mij vooral richten op het leveren van digitale diensten en niet 
op het leveren van andere diensten of goederen.



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



MOSS-REGELING WORDT OSS-REGELING
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• De voorloper van de One Stop Shop (OSS) regeling is de Mini One Stop Shop 
(MOSS) regeling. 

• Op 1 juli 2021 wordt de MOSS-regeling uitgebreid waardoor het woord Mini komt te 
vervallen.

• Bij de Belastingdienst wordt de OSS-regeling ook wel Unieregeling genoemd.  
Het loket waar de ondernemers de EU btw-aangifte kunnen doen heet de EU-btw 
éénloketsysteem.



OSS-REGELING
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• Als een particulier in een EU-lidstaat een digitale dienst afneemt bij een Nederlandse 
webwinkel en de webwinkel voldoet niet aan €10.000 drempel (dit is uitgelegd in 
video 4) dan moet de webwinkel het lokale btw-tarief bij de klant in rekening brengen 
en afdragen in het land van de afnemer.

• Een Nederlandse ondernemer hoeft zich bijvoorbeeld niet bij de Duitse of Belgische 
Belastingdienst te registreren, en daar de btw-aangifte te doen.  
In plaats daarvan kan de ondernemer gebruik maken van de Unieregeling / One Stop 
Shop (OSS) regeling (per 1 juli 2021).
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• De ondernemer kan binnen het EU-btw éénloketsysteem ieder kwartaal de btw-
aangifte en betaling in 1 keer afhandelen. 

• Maar let op, de EU btw-aangifte termijn is 20 dagen na afloop van een kwartaal en u 
moet de btw direct betalen. Dus de EU btw-aangifte termijn is niet de standaard één 
maand na afloop van een kwartaal.

• Als u uw omzet en btw indient via het EU-btw éénloketsysteem dan moet u deze niet 
nogmaals opgeven in rubriek 3b van uw reguliere btw-aangifte. 

• In het EU-btw éénloketsysteem kunt u de btw opgeven en betalen maar niet 
terugvragen. De betaalde btw in het éénloketsysteem kunt u niet als voorbelasting 
(rubriek 5b van de reguliere btw-aangifte) met de verschuldigde btw worden 
verrekend.



OSS-REGELING
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• Als u de betaalde btw in het éénloketsysteem wilt terug krijgen dan zult u zich moeten 
registreren bij de Belastingdienst van het betreffende EU-land en gebruik moeten 
maken van de teruggaaf procedure die daar geldt.

• Als u gebruik maakt van het EU-btw éénloketsysteem dan stuurt de Nederlandse 
Belastingdienst uw betaalde btw door naar de belastingdiensten van de betreffende 
landen, bijvoorbeeld naar Italië, België of Duitsland. 

• Om gebruik te maken van het EU-btw éénloketsysteem moet de ondernemer zich 
eerst registreren.
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KEUZE PLAATS VAN DIENST DIGITALE DIENSTEN
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• Als u als ondernemer digitale diensten levert aan particulieren in andere EU-landen en 
uw omzet ≤ €10.000 drempel en wilt u zelf btw aangeven en afdragen bij de 
Belastingdienst van het betreffende EU-land, dan kan dit.

• U moet bij de Belastingdienst het volgende formulier invullen:  
Melding Omzetbelastingdienst - Keuze plaats van dienst digitale diensten

• https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/
programmas_en_formulieren/keuze-plaats-van-dienst-digitale-diensten

• Let op! U kunt gebruik maken van de Unieregeling of zelf btw aangeven en afdragen 
bij de Belastingdienst van het betreffende EU-land, maar niet beide tegelijk.
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• Meer informatie over de OSS-regeling:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/oss_en



BELASTINGDIENST BTW HULPMIDDELEN
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• De Belastingdienst heeft de volgende 2 hulpmiddelen ontwikkeld:

• Hulpmiddel 1 heeft betrekking op digitale diensten die u als ondernemer in en 
uit het buitenland levert. 
Moet ik de btw over mijn digitale diensten in en uit het buitenland aangeven?  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/moet-ik-de-btw-over-
mijn-digitale-diensten-in-en-uit-het-buitenland-aangeven

• Hulpmiddel 2 heeft betrekking op niet-digitale diensten en goederen die u 
als ondernemer in en uit het buitenland levert. 
Ik lever diensten in en uit het buitenland – wat doe ik met de btw?  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-doen-btw-
diensten-in-uit-buitenland 



AANGIFTE OMZETBELASTING DREMPEL > €10.000
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• Voorbeeld: 
Een Nederlands bedrijf XYZ biedt maar één digitale dienst aan tegen een prijs van 
€70 (excl. btw).

• De omzet van bedrijf XYZ over huidig en vorig kalenderjaar, van alle EU-landen samen, 
> €10.000.

• In het eerste kwartaal van 2022 nemen 20 Spaanse particulieren en 10 Franse 
particulieren deze dienst af bij bedrijf XYZ.  
Totaal omzet (excl. btw) (Spanje) = 20 x €70 = €1400 
Totaal btw (Spanje) = 21% over €1400 = €294 
Totaal omzet (excl. btw) (Frankrijk) = 10 x €70 = €700 
Totaal btw (Frankrijk) = 20% over €700 = €140



AANGIFTE OMZETBELASTING DREMPEL > €10.000
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• De gebruikte digitale dienst standaard btw-tarieven (Spanje=21% en Frankrijk=20%) 
zijn afkomstig van: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html (14 april 2021) 
Meer informatie zie video 2.

• Factuur voorbeeld aan de Spaanse particulier (LibreOffice): 
https://www.mobilefish.com/download/btw/invoice_b2c_eu_2.odt

• Factuur voorbeeld aan de Spaanse particulier (PDF): 
https://www.mobilefish.com/download/btw/invoice_b2c_eu_2.pdf 



AANGIFTE OMZETBELASTING ÉÉNLOKETSYSTEEM
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• De ondernemer van bedrijf XYZ moet voor 20 april 2022 de Spaanse (€294) en 
Franse (€140) omzetbelastingen opgeven in het EU-btw éénloketsysteem.

• De ondernemer moet de omzet (€1400 + €700) niet opgeven in rubriek 3b van zijn 
reguliere btw-aangifte.

• Helaas kan ik u geen voorbeelden tonen hoe u bovenstaande gegevens moet invullen 
in het EU-btw éénloketsysteem van de Belastingdienst.

• In de toekomst zal ik nog een afzonderlijke video hierover maken.
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2022 2022

Omzet €1400 + €700  
niet opgeven.


