
Verkoopt u via het internet producten 
of verricht u elektronische diensten 
aan consumenten of niet-ondernemers 
in een ander EU-land? Dan moet u 
weten dat per 1 juli 2021 de btw-
regels wijzigen voor alle soorten 
handel via het internet (e-commerce). 

Afstandsverkopen worden dan 
belast in het land van bestemming. 
Daarbij komen de bestaande drem-
pelbedragen voor afstandsverkopen 
(in de meeste EU-landen € 35.000) 
te vervallen. U zult zich daardoor 
vaker moeten registreren in een 
ander EU-land en daar btw-aangiften 
moeten doen. Om de administratieve 
lasten hiervan te beperken, kunt u zich 
aanmelden voor de OSS-regeling. 
Deze regeling vervangt op 1 juli 2021 
de huidige Mini One Stop Shop-
regeling (MOSS-regeling) die alleen 

voor digitale diensten wordt gebruikt. 
Via de OSS-regeling voldoet u de 
buitenlandse btw over alle afstands-
verkopen en elektronische diensten in 
andere EU-landen aan de Nederlandse 
Belastingdienst. Registratie en btw-
aangiften doen in andere EU-landen is 
dan niet nodig. 

Uitzondering
Er geldt een uitzondering als u alleen 
in Nederland (of in één ander EU-land) 
gevestigd bent en een totale grens-
overschrijdende jaaromzet (leveringen 
én diensten) hebt van minder dan 
€ 10.000. U blijft dan voor de afstands-
verkopen btw-plichtig in Nederland 
(de eigen lidstaat). De € 10.000-drempel 
geldt op jaarbasis. Dit geldt ook voor 
de periode van 1 juli t/m 31 december 
2021; in 2021 is de drempel dus niet 
de helft (€ 5.000).  
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Nieuwe btw-regels voor
e-commerce
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Met deze nieuwsbrief informeren wij 

u over actualiteiten en ontwikkelingen 

die voor u van belang kunnen zijn. 

Wilt u hierover meer informatie of wilt 

u een ander onderwerp bespreken, 

neem dan contact met ons op. Wij zijn 

u graag van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst!

Met ondernemende groet, 

Ilse, Bert, Jolande en Maarten

Geachte lezer,



  Andere wijzigingen
Enkele andere belangrijke wijzigingen: 
- De invoering van btw-plicht voor  
 elektronische handelsplatforms.  
 Via deze platforms vinden de meeste  
 afstandsverkopen van goederen aan  
 consumenten plaats;
- De introductie van de invoerregeling  
 voor goederen van buiten de EU  
 met een intrinsieke waarde tot € 150.  
 Dit is een nieuw systeem waarbij de  
 leveranciers van deze goederen de  
 btw op de verkopen via één loket  
 (de Invoerregeling One Stop  
 Shop-regeling: iOSS-regeling)  
 kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij  
 de feitelijke invoer van de goederen  
 geen btw geheven, maar wel over  
 de levering aan de consument;
- De afschaffing van de btw-vrijstelling  
 bij de invoer van goederen van  
 buiten de EU met een intrinsieke  
 waarde van minder dan € 22 die  
 worden geleverd aan consumenten  
 binnen de EU.

Tip
De OSS-regeling lijkt voor elke 
ondernemer uitkomst te bieden. 
Maar dat is niet zo. De feiten en 
omstandigheden zijn van iedere 
ondernemer verschillend. Om te 
kunnen bepalen of de OSS-regeling 
voor u een geschikte optie is, doet 
u er verstandig aan om eerst uw 
goederenstromen per EU-land in 
kaart te brengen en ook wie daarbij 
betrokken zijn. Betrek daarbij ook 
uw plannen voor de toekomst. De 
OSS-regeling kan nu voor u een 
prima oplossing zijn, maar niet met 
het oog op uw toekomstplannen. 
Heeft u alles in kaart, dan kunt u 
ook uw administratie, website en 
facturen aanpassen. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Nieuwe btw-
regels voor 
e-commerce 
(vervolg)

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 
2021 vrijwel ongewijzigd verlengd 
met een periode van drie maanden. 
NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot 
en met 30 september 2021. 

Net als bij NOW 3.0 zal het maximale 
vergoedingspercentage 85% zijn en 
de loonsomvrijstelling 10% van de 
loonsom. Ook blijft het minimale 
omzetverlies om voor de NOW in 
aanmerking te komen 20%, de forfai-
taire opslag voor de werkgeverslasten 
40% en de maximale vergoeding per 
werknemer twee keer het maximum 
dagloon. 

Wat is wel gewijzigd?
Een belangrijke wijziging is dat u bij de 
aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom 
februari 2021 als referentiemaand moet 
hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e 
tranche) was dat juni 2020, maar die re-
ferentiemaand is niet meer representa-
tief. Een andere belangrijke wijziging is 
dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten 
(TVL) niet langer tot het omzetbegrip 
voor de NOW hoeft te rekenen. Dit geldt 
vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 
2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan 
of hebt u die aangevraagd, dan hoeft 
u dus geen rekening te houden met de 
ontvangen TVL. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

NOW-regeling opnieuw verlengd

U heeft mogelijk uw pensioen 
in eigen beheer omgezet in een 
oudedagsverplichting (ODV) bij 
uw bv. De ODV-uitkeringen moeten 
ingaan op de dag dat u de AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt. Vervol-
gens moet een eenmaal ingegane 
uitkering jaarlijks worden herzien. 
Deze herziening vindt precies een 
jaar later plaats dan de dag waarop 
de uitkering is ingegaan. 

Deze ‘ODV-verjaardag’ valt dus niet 
per se samen met de aanvang van 

het nieuwe boekjaar (vaak 1 janu-
ari) van uw bv. Terwijl dat praktisch 
gezien natuurlijk wel de meest voor 
de hand liggende datum is om de 
herziening door te voeren. Gelukkig 
is het mogelijk om de ingangsdatum 
van de uitkeringen te vervroegen tot 
maximaal 5 jaar voor de AOW-leeftijd.

Tip
Houd uw AOW-leeftijd in het oog; 
u kunt dan makkelijk de ingangs-
datum van uw ODV-uitkeringen 
sturen. •
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Houd ingangsdatum ODV in het oog



De Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) 
loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal 
door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een 
inkomensaanvulling tot het sociaal 
minimum en/of een lening voor 
bedrijfskapitaal van maximaal 
€ 10.157 tegen een rente van 2%. 

De inkomensaanvulling kan met 
terugwerkende kracht worden aan-
gevraagd. Uw woongemeente voert 
de regeling uit. Bij aanvragen in het 
derde kwartaal wordt de focus meer 
gelegd op het ondersteunen en stimu-
leren van ondernemers. Zo moet het 
mogelijk worden dat u sneller weer 
op eigen benen kunt staan. Hiervoor 
wordt in Tozo 5.0 een aanvullende 
informatieplicht opgenomen die 
gemeenten kunnen gebruiken om een 
beter beeld te krijgen van uw situatie 
om te bepalen of u eventueel nog 
extra ondersteuning nodig hebt. Die 
ondersteuning ziet onder andere op 
het levensvatbaar houden of maken 
van uw onderneming, scholing, de 
zoektocht naar een baan in loondienst 
en de aanpak van uw schulden.

Later aflossen en langer afbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-
lening? Dan hoeft u nog niet af te 
lossen op deze lening. De aflossings-
datum is namelijk verder verschoven 
van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. 
Ook wordt tot die datum geen rente 
in rekening gebracht. Bovendien krijgt 
u vanaf de verstrekking van de lening 
vijf jaar - in plaats van drie en een 
halfjaar - de tijd om de lening af te 
lossen. •
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Verlenging Tozo
U kunt voor het 2e kwartaal van 2021 
TVL (Q2) aanvragen via rvo.nl. Voor 
het mkb (maximaal 250 medewerkers) 
is het maximale subsidiebedrag 
€ 550.000 en voor grote bedrijven is 
het maximum verhoogd naar 
€ 1.200.000. Het subsidiepercentage 
van de TVL-regeling is voor dit kwar-
taal verhoogd van 85% naar 100%. 

U moet tenminste een omzetverlies 
hebben van 30%. Dit stelt u vast 
door uw omzet in het 2e kwartaal 
2021 te vergelijken met de omzet 
in het 2e kwartaal van 2019 óf het 
3e kwartaal van 2020 (de referentie-
periodes). Bij een omzetverlies van 
100%, wordt 100% van uw vaste 
lasten vergoed. 

TVL met een kwartaal (Q3) verlengd
Het kabinet heeft besloten om de TVL 
met een kwartaal (juli tot en met sep-
tember 2021) te verlengen. Dat geldt 

ook voor de extra opslag voor land- en 
tuinbouwbedrijven. De voorwaarden 
van TVL Q3 zijn vrijwel gelijk aan die 
van TVL Q2. Een belangrijk verschil 
zijn de referentieperiodes. Om uw 
omzetverlies in het 3e kwartaal 2021 
te bepalen, vergelijkt u uw omzet in 
deze periode met uw omzet in het 3e 
kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal 
van 2020. Een ander verschil is dat 
het maximale subsidiebedrag voor 
grote bedrijven voor TVL Q3 is terug-
gebracht tot € 600.000, zoals dat ook 
voor het 1e kwartaal van 2021 gold. 

Samenloop met NOW
De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de 
subsidieperioden vanaf oktober 2020) 
niet meer mee als omzet voor de 
NOW-regeling; de subsidie om de 
loonkosten te kunnen doorbetalen. 
Het meetellen van de TVL als omzet 
voor de NOW, leidde ertoe dat werk-
gevers minder NOW kregen. •
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TVL 2e én 3e kwartaal 2021

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor 
het eerst uitstel van betaling of 
verlenging van het uitstel worden 
aangevraagd wegens de voort-
durende coronacrisis. 

Hebt u eerder op basis van de oude 
regeling al verlenging van eerder 
verkregen uitstel gekregen, dan loopt 
het uitstel automatisch door tot 1 juli 
2021. Vanaf 1 juli a.s. moet u nieuw 
opkomende belastingverplichtingen 
weer tijdig voldoen. Dit is ook een 
voorwaarde om gebruik te kunnen 
maken van de betalingsregeling voor 
de tot 1 juli opgebouwde belasting-
schulden. Om u beter in staat te 
stellen deze belastingschulden terug 

te betalen, is de ingangsdatum van 
deze betalingsregeling opgeschoven 
van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 
2022. Bovendien mag u langer over 
de terugbetaling doen: 60 maanden 
in plaats van 36 maanden. 

Let op
Hebt u eerder een aanvraag voor 
drie maanden uitstel van betaling 
ingediend maar nog nooit 
verlengd - en kunt u na deze drie 
maanden niet aan uw betalings-
verplichtingen voldoen - vraag 
dan vóór 1 juli a.s. om verlenging 
van het uitstel. Doet u dit niet, dan 
loopt u het risico om uitgesloten te 
worden van de betalingsregeling. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Versoepeling betalingsregeling maar 
geen verlenging bijzonder uitstel



Adres Kleiland 14a, 8271 RV  IJsselmuiden

Telefoon (038) 376 62 10

E-mail info@kuiken-acc.nl | Internet www.kuiken-acc.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. 
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Voor u als werkgever (en voor uw 
werknemers) is de verlenging tot 
1 oktober 2021 van de volgende 
coronaversoepelingen van belang:

- Het uitstel van administratieve  
 verplichtingen rondom de loon-
 heffingen;
- De onbelaste vaste reiskosten-
 vergoeding;
- Het akkoord met Duitsland en  
 België over de belastingheffing 
 van grenswerkers;
- De vrijstelling voor een aantal 
 Duitse netto-uitkeringen. •

De Baangerelateerde Investerings-
korting (BIK) gaat toch niet door. 
Het kabinet heeft de regeling 
ingetrokken, omdat uit informele 
gesprekken met de Europese 
Commissie is gebleken dat de 
kans aanwezig is dat zij de 
regeling geheel zal aanmerken 
als ongeoorloofde staatssteun. 

De BIK was bedoeld als stimulans 
om ook in coronatijd te blijven 
investeren. 

Om dit doel toch te bereiken, stelt 
het kabinet voor om (mogelijk 
met ingang van 1 augustus 2021) 
de Awf-premie voor werkgevers 
te verlagen. Hierdoor verlagen 
de loonkosten en verbeteren de 
liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee 
vergroot de ruimte om te inves-
teren en/of externe financiering 
daarvoor te vinden. Hoe hoog 
de verlaging van de Awf-premie 
wordt, zal nog nader bekend 
worden gemaakt. •
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Enkele andere 
verlengde corona-
maatregelen

TIPS VOOR DE DGA

Verlaging
Awf-premie 
vervangt BIK

De TONK-regeling geldt met terug-
werkende kracht van 1 januari tot en 
met 30 september 2021. U kunt van 
deze regeling gebruikmaken als u 
door de huidige omstandigheden te 
maken hebt met een onvoorzienbare 
en onvermijdelijke terugval in uw 
inkomen, waardoor u de noodzake-
lijke kosten van levensonderhoud 
niet meer kunt voldoen. 

Hiervoor bieden andere regelingen 
niet of onvoldoende soelaas. U hebt 
bijvoorbeeld uw baan verloren en 
geen recht (meer) op een uitkering. 
Maar ook als u al in 2020 bent 
ingestroomd in een uitkering 
(WW, Bijstand of Tozo) vanwege 
de coronacrisis, maar de hoogte 

van de uitkering onvoldoende is 
om uw vaste lasten te betalen, komt 
u in aanmerking voor de TONK. 
De TONK kan dan voorzien in een 
(gedeeltelijke) tegemoetkoming 
voor noodzakelijke kosten. •

OVERIGE TIPS

Verlenging Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)


