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INTRO
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• In deze video zal ik meer informatie geven hoe een ondernemer zijn Google Adsense 
inkomsten moet aangeven in zijn btw-aangiftes.

• 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



GOOGLE ADSENSE INKOMSTEN
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• Als het Nederlands bedrijf XYZ ook inkomsten krijgt door Google advertenties op 
hun website te plaatsen alsook met het maken van YouTube video’s dan moet het 
bedrijf ook btw-aangifte hierover doen.

• Google heeft een vestiging in Ierland (dat is een EU-lidstaat) en het bedrijf XYZ 
ontvangt zijn Google Adsense inkomsten (advertentie inkomsten + YouTube 
inkomsten) van deze vestiging.

• Dus het Nederlandse bedrijf XYZ biedt digitale diensten aan (advertenties + YouTube 
video’s), en voor deze diensten betaalt Google Ierland een bepaald bedrag aan bedrijf 
XYZ afhankelijk van de aantal views en clicks.
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• Bedrijf XYZ moet de btw verleggen naar het btw-identificatienummer van Google 
Ierland en Google moet de btw bij de Ierse Belastingdienst aangeven.

• Bovenstaand kunt u terug vinden op:   
https://support.google.com/adsense/answer/1322031?hl=nl
Mijn betalingsadres is niet in Ierland 
In dit geval worden uw betalingen naar u overgemaakt door Google Ireland, 
een bedrijf dat valt onder de wetgeving van Ierland. Overeenkomstig de 
voorwaarden in uw overeenkomst met Google, geldt voor de aan u geleverde 
services verlegging van de btw-heffing en moet btw door de ontvanger, te 
weten Google Ireland, worden betaald volgens artikel 196 van EU-richtlijn 
2006/112/EC.
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• Een Nederlandse ondernemer die een digitale dienst levert aan een ondernemer in 
een EU-lidstaat moet volgens de belastingregels een factuur opstellen met de 
verwijzing dat de verleggingsregeling is toegepast (‘btw verlegd’ of  
‘VAT reverse-charged’) en naar de afnemer sturen.

• Echter het is niet nodig een factuur te sturen naar Google Ierland.  
Zie: https://support.google.com/adsense/answer/7164701?hl=nl

Waar moet ik mijn factuur naartoe sturen?
U hoeft ons alleen een factuur te sturen als u een uitgever bent die voor 
btw-doeleinden in Ierland is geregistreerd. In dit geval moet u uw factuur per 
e-mail naar AdSenseVAT@google.com sturen. Stuur ons geen papieren 
exemplaar van uw factuur.
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• Dit betekent dat de Nederlandse ondernemer met behulp van de betalingskwitantie 
(hierover later meer) een factuur opstelt maar die wordt niet opgestuurd naar Google 
Ierland. 

• De factuur bewaart de ondernemer bij zijn boekhouding mocht de Belastingdienst 
inspecteur ernaar vragen.

• Ik heb contact opgenomen met de Belastingdienst (19 april 2021) en zij hebben 
bevestigd dat het opstellen van een factuur met de verwijzing dat de 
verleggingsregeling is toegepast verplicht is ook al stuurt de ondernemer de factuur 
niet naar Google Ierland.

• Bedrijf XYZ moet de omzet aangegeven bij rubriek 3b van zijn btw-aangifte alsook 
een Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) (kolom diensten) indienen.
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Bedrijf XYZ moet zijn Google Adsense betalingsprofiel correct invullen. 
Hier is een voorbeeld. Er zijn fictieve gegevens gebruikt!

1. https://google.com/adsense

2. Selecteer Betalingen

3. Zoek 
Instellingen

4. Selecteer
Instellingen Beheer
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https://support.google.com/google-ads/answer/2375370De rekeningtype is:
Zakelijke rekening

A

A

B

CB

C

Btw-nummer invullen

Bedrijfsnaam en adres invullen
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• Google Ierland maakt maandelijks een bedrag over op de rekening van Bedrijf XYZ. 
In de Google Adsense transacties scherm kan de ondernemer alle transacties vinden.
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De ondernemer kan voor elke maandelijkse 
transactie de betalingsspecificatie en 
betalingskwitantie opslaan als pdf bestanden 
en/of uitprinten.
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OPSTELLEN VAN EEN FACTUUR
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• Met behulp van de eerder getoonde betalingskwitantie 
kan de ondernemer een factuur opstellen.

• Deze factuur is alleen nodig om aan de belastingregels 
te voldoen en is alleen nodig mocht de Belastingdienst 
inspecteur ernaar vragen. 

• De ondernemer moet voor elke maandelijkse Google 
Adsense betaling een factuur opstellen maar de 
ondernemer stuurt deze niet naar Google Ierland.
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• Een Google factuur voorbeeld (LibreOffice): 
https://www.mobilefish.com/download/btw/invoice_google.odt

• Een Google factuur voorbeeld (PDF): 
https://www.mobilefish.com/download/btw/invoice_google.pdf

• In het voorbeeld, is het factuurnummer 20210001 gebruikt. De factuurnummers 
moeten opeenvolgend zijn genummerd, dus 20210001, 20210002, enz.

• Als een ondernemer naast zijn webwinkel ook nog andere diensten levert (bijv. 
Google Adsense) dan mag de ondernemer voor zijn webwinkel alsook voor de 
andere diensten een aparte factuurnummer-reeks aanhouden. Door bijvoorbeeld een 
prefix te gebruiken.
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• Voor webwinkel factuur reeks: SHOP20210001, SHOP20210002, enz. 
Voor Google Adsense factuur reeks: 20210001, 20210002, enz.

• Binnen één handelsnaam mag u meerdere reeksen hebben, maar binnen een reeks 
moet de nummering aaneengesloten zijn.

• Zie: Wet op de omzetbelasting 1968, art. 35a: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2012-10-01/1/
#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel35a
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• In de factuur moet duidelijk vermeld staan dat de verleggingsregel is toegepast (‘btw 
verlegd’ of ‘VAT reverse-charged’) en er is natuurlijk geen btw in rekening gebracht.

• Het btw-nummer van Google Ierland (IE6388047V) en van de ondernemer moet 
ook op de factuur staan. 

• Google Ierland adres: 
Google Ireland Limited 
Gordon House 
Barrow Street 
Dublin 4 
Ireland
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• De ondernemer moet over de Google Adsense inkomsten, btw-aangifte doen.

• De omzet dient te worden aangegeven bij rubriek 3b van de btw-aangifte alsook in de 
Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) (kolom diensten). 

• Over het eerste kwartaal ontving bedrijf XYZ de volgende Google Adsense 
inkomsten: €300 + €400 + €400 = €1100  
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1100

Invullen omzet.
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Invullen Google Ierland
btw-nummer en omzet.


