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UPDATE

Btw-regeling retourzendingen

Wanneer u een webwinkel heeft en goederen verkoopt aan particulieren, zijn 
retourzendingen een bekend fenomeen. Naast tijd en kosten die afwikkeling 
van teruggezonden pakketten met zich brengt, moet u ook alert zijn op de btw. 
Hoe zorgt u ervoor dat u de btw op de retouren niet laat liggen? In deze publi-
catie gaan wij in op drie verschillende situaties waarin goederen worden verkocht 
aan particulieren en retour worden gezonden: verkopen binnen Nederland, 
verkopen vanuit Nederland naar andere EU-landen en verkopen van goederen 
afkomstig van buiten de EU.

Verkopen binnen Nederland

Wanneer u producten verkoopt aan particulieren in 
Nederland en de goederen ook binnen Nederland 
worden geleverd, bent u bij de verkoop btw in Neder- 
land verschuldigd. Vindt een retourzending plaats 
dan kunt u de verschuldigde btw terugvragen. Dit 
kan worden verwerkt in de aangifte waarin de retour 
plaatsvindt door een negatief bedrag op te nemen 
in rubriek 1a of 1b (afhankelijk van welk btw-tarief 
voor het product geldt) van de btw-aangifte.

Vallen verschuldigdheid en teruggave in hetzelfde 
tijdvak dan verwerkt u de verkoop en retour in het 
geheel niet in de Nederlandse aangifte.

Wordt een product teruggestuurd, maar de verkoop 
niet geannuleerd (bijvoorbeeld een defect of verkeerd 
product, waarbij u nog een werkend en afgesproken 
product moet leveren) dan bestaat geen recht op 
teruggaaf.

Verkopen vanuit Nederland aan 
particulieren in een ander EU-land
Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan 
particulieren in andere EU-landen en hij vervoert of 
verzendt deze goederen zelf of is anderszins bij het 
vervoer betrokken (bijvoorbeeld omdat hij trans-
porteur en particulier in contact brengt) dan is btw 
verschuldigd in het land van de particuliere afnemer. 
In zo’n geval spreken we van EU-afstandsverkopen. 
Ondernemers met slechts één vestiging in de EU 
(en geen vestigingen buiten de EU) die met deze 
EU-afstandsverkopen en telecommunicatie-, omroep- 
en elektronische diensten aan particulieren uit andere 
EU-landen een omzet behalen van niet meer dan  
€ 10.000 zijn van deze regeling uitgezonderd. Zij 
betalen btw in het land van vertrek van de goederen. 
Bij overschrijding van het drempelbedrag is ook het 
kalenderjaar erna btw verschuldigd in het land van de 
particulier. Het is dus van belang om te bezien of het 
drempelbedrag in het voorgaande jaar is overschreden. 
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Wij voorzien vraagstukken bij retouren rondom het drempel-
bedrag. Indien gewenst kunnen wij u hierbij helpen.

Btw-gevolgen voor de aangifte
Voor het aangeven van de EU-afstandsverkopen heeft de onder- 
nemer twee opties: aangifte via de One Stop Shop-regeling 
(OSS) of lokale btw-registratie. Afhankelijk van welke optie 
gekozen is, gelden bepaalde btw-gevolgen voor retourverkopen.

Aangifte onder de OSS
Ondernemers die EU-afstandsverkopen verrichten kunnen de 
verschuldigde btw aangeven via één btw-aangifte die zij 
indienen in hun eigen land. Op die manier voorkomen zij dat 
zij zich in alle EU-lidstaten waar ze btw verschuldigd zijn voor 
btw moeten registreren.

Een retour wordt binnen de OSS gezien als een correctie. De 
retour moet u dus opnemen als correctie in de eerstvolgende 
aangifte. Vallen de verschuldigdheid van btw over de levering 
en de retour in hetzelfde aangiftetijdvak dan hoeft naar onze 
mening zowel de levering als de retour niet verwerkt te worden 
in de OSS-aangifte. Wordt een product retour gestuurd, waarbij 
de ondernemer alsnog zijn leveringsverplichting moet nakomen 
(bijvoorbeeld door een defect of verkeerd product) dan hoeft 
naar onze mening geen correctie aangegeven te worden. De 
levering moet immers nog steeds plaatsvinden, omdat de 
verkoop niet geannuleerd is.

Lokale btw-registratie
Werkt een ondernemer met lokale btw-registraties om de 
btw op EU-afstandsverkopen aan te geven, dan geldt de 
btw-wetgeving van de betreffende EU-lidstaat. Omdat elke 
EU-lidstaat verplicht is om de btw op retouren terug te 
geven, heeft u een recht op teruggaaf. U zult lokaal moeten 
nagaan wat de procedure hiervoor is. Indien gewenst kan 
BDO hier zijn netwerk inzetten en navraag voor u doen.

Overbrenging van eigen goederen
Ondernemers die eigen goederen van het ene naar het andere 
EU-land brengen moeten zowel in het land van vertrek als 
het land van aankomst aangifte hiervan doen. Indien de 
afstandsverkopenregeling wordt toegepast geldt hiervoor 
een uitzondering. Er hoeven dan dus geen overbrengingen 
aangegeven te worden.

Gaan de goederen die retour komen terug naar het land waar 
zij vandaan kwamen, blijven ze in het land van de particulier 
of gaan ze wellicht naar een opslag in een ander land? Alleen 
indien de goederen retour gaan naar het land waar zij vandaan 
kwamen, hoeft naar onze mening niet alsnog een overbrenging 
van eigen goederen aangegeven te worden. In andere gevallen 
is dat in beginsel wel zo. Uitzonderingen zijn wellicht mogelijk, 
bijvoorbeeld wanneer u de goederen direct verkoopt aan een 
andere particulier in hetzelfde land.

Verzend- en afhandelingskosten
Berekent u ter zake van de retour verzend- of afhandelings-
kosten? Dit vormt voor de btw een afzonderlijke dienst, 
waarvan u moet vaststellen waar u btw verschuldigd bent. 
Dit hangt af van de aard van de dienst en in geval van 
verzendkosten ook de plaats waar het vervoer plaatsvindt. 
Bent u btw verschuldigd over deze diensten in een andere 
EU-lidstaat dan waar u bent gevestigd? Dan kunt u deze btw 
ook via de One Stop Shop-regeling aangeven. U heeft geen 
lokale btw-registratie nodig.

Verkopen van goederen van buiten de EU

Verkoopt een ondernemer goederen van buiten de EU aan 
een particulier in de EU, dan moeten de goederen worden 
ingevoerd. Naast btw-regels komt dan ook douanewetgeving 
om de hoek kijken. Hoe de btw-behandeling van deze verkopen 
en retouren is, hangt af van gebruik van de invoerregeling.

Toepassing invoerregeling
Wordt de invoerregeling toegepast dan betaalt de particulier 
aan de ondernemer de btw die verschuldigd is over de goederen- 
levering. De ondernemer berekent btw van het land van de 
particulier. Bij invoer wordt een vrijstelling toegepast. U of de 
particulier hoeft dus geen invoer-btw te betalen.

Net als onder de hiervoor besproken OSS doet een ondernemer 
één btw-aangifte van de verschuldigde btw. Retouren worden 
ook hier als correcties aangemerkt. Dat betekent dat u een retour 
in de eerstvolgende aangifte verwerkt. Vallen verschuldigdheid 
van btw en retour in hetzelfde tijdvak, dan hoeft u naar onze 
mening niets aan te geven. Wordt een product teruggestuurd, 
maar de verkoop niet geannuleerd (bijvoorbeeld een defect 
of verkeerd product) dan is geen sprake van een correctie.

Naar onze mening vervalt door de retour niet de verleende 
vrijstelling bij invoer. Deze blijft van toepassing ook als de 
goederen binnen de EU blijven.

Geen toepassing invoerregeling
Wordt er geen gebruikgemaakt van de invoerregeling dan zijn 
er twee scenario’s mogelijk: de goederen worden ingevoerd op 
naam van de particulier of de goederen worden ingevoerd op 
naam van de leverancier. Daarbij is de eerste situatie het 
meest voorkomend.

Invoer op naam van de particulier
Worden de goederen op naam van de particulier ingevoerd, 
dan geldt dat de particulier invoer-btw betaalt in het land 
waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Dit is 
altijd het land van bestemming bij goederen met een waarde 
van maximaal € 150, omdat deze goederen niet in het vrije 
verkeer mogen worden gebracht in een ander EU-land dan dat 
van bestemming als de invoerregeling niet wordt toegepast. 
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand gekomen, maar 
is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van 
algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies van een des- 
kundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, 
na te laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen van een advies 
dat is toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich wenden tot 
BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. of een van haar adviseurs. BDO 
Accountancy, Tax & Legal B.V., de met haar gelieerde partijen en 
haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die 
het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen van besluiten op 
basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd 
merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organi- 
satie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de 
professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en 
advisory).

BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. handelt tevens onder de namen: 
BDO Accountants, BDO Accountants & Belastingadviseurs, BDO 
Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing, BDO IT Audit & Security, 
BDO IT Security, BDO International Tax Services, BDO Outsourcing, 

BDO Retail Accounting, BDO Tax, BDO Tax Consultants, BDO Tax & 
Legal, BDO Legal, IT Risk Assurance.
BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. is lid van BDO International Ltd, 
een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelf- 
standige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het 
BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Meer weten?
Uiteraard zijn we u graag behulpzaam om in kaart te brengen welke mogelijkheden u heeft.  
Neem hiervoor contact op met een van onze btw-adviseurs.

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 19.000 andere abonnees - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, 
fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief
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De levering van de ondernemer is niet belast met 
btw in de EU.

In dit scenario zijn er mogelijkheden voor de particulier 
om de invoer-btw terug te ontvangen. Of dit mogelijk 
is, hangt af van de specifieke situatie. In ieder geval 
geldt dat alleen indien de goederen worden uitgevoerd 
naar een land buiten de EU, invoer-btw kan worden 
teruggekregen. Blijven de goederen in de EU dan kan 
de invoer-btw niet worden terugontvangen. Mogelijk 
moet u als ondernemer de particulier voor niet terug 
te vragen invoer-btw vergoeden, waardoor dit 
vraagstuk ook voor u van belang is.

Invoer op naam van de leverancier
Worden de goederen op naam van de leverancier 
ingevoerd dan betaalt de leverancier invoer-btw. 
Deze btw zal voor hem aftrekbaar zijn, omdat de 
invoer plaatsvindt in verband met de levering aan 
de particulier. De levering aan de particulier is belast 
in het land van de particulier. In geval van retouren 
geldt voor deze levering dat de btw kan worden 
teruggekregen en dat de wijze waarop afhangt van 
de btw-wetgeving van de EU-lidstaat waar btw over 
de levering is verschuldigd. U zult lokaal moeten 
nagaan wat hiervoor de procedure is. Indien gewenst 
kan BDO hier zijn netwerk inzetten en navraag voor 
u doen.

Let ook hier op overbrenging van eigen 
goederen en btw over verzend- en 
afhandelingskosten
Ook bij retouren van goederen afkomstig van buiten 
de EU, moet u rekening houden met een eventuele 
verplichting om een overbrenging van eigen goederen 
aan te geven (alleen indien de invoerregeling wordt 

toegepast of indien de goederen een waarde hebben 
van meer dan € 150 en in het vrije verkeer gebracht 
zijn in een andere EU-lidstaat dan die van de particu-
lier) en btw die u moet betalen over in rekening 
gebrachte verzend- of afhandelingskosten. Diensten 
met betrekking tot goederen die nog moeten worden 
ingevoerd of goederen die worden uitgevoerd, vallen 
onder een nultarief. Ook als een nultarief van toe- 
passing is, kan een EU-land wel de verplichting hebben 
om de dienst aan te geven. Het is dus van belang na 
te gaan of u aangifteverplichtingen heeft.

Verkopen via platforms
In bepaalde gevallen geldt bij verkopen via platforms 
dat niet de leverancier maar het platform de btw over 
verkopen verschuldigd is. Dat geldt op dit moment 
voor de volgende twee situaties:

 X Leveringen van goederen afkomstig van buiten 
de EU wanneer de waarde van de goederen niet 
meer is dan € 150;

 X Levering van goederen binnen de EU (zowel 
binnenlandse leveringen als EU-afstandsverkopen) 
indien de leverancier buiten de EU is gevestigd.

Indien het platform de btw over de levering ver- 
schuldigd is, zal ook het platform de btw op de retour 
moeten verwerken. Daarvoor geldt wat wij hiervoor 
bespraken. De leverancier is zelf wel verantwoordelijk 
voor het aangeven van eventuele overbrengingen of 
de btw op verzend- of afhandelingskosten.

De btw-positie van de ondernemer bij retouren is 
sterk afhankelijk van de specifieke situatie, die ook 
nog eens per EU-lidstaat kan verschillen. Het is 
belangrijk dat u geen btw laat liggen.

https://www.bdo.nl/nl-nl/diensten/tax-legal/btw-advies
http://www.bdo.nl/nieuwsbrief

