
BTW voor webshops
versimpeld

Wordt je totale EU jaaromzet 

(m.u.v. NL) meer dan €10.000?

Levert je webshop aan klanten 

buiten Nederland?

Er verandert waarschijnlijk niets aan je 

BTW van je webshop.

Je hoeft niets te veranderen aan het 

prijsbeleid van je webshop. 

 

Wel kan WHITE een BTW check 

inbouwen, waarbij we in de kassa 

controleren of een buitenlandse 

zakelijke klant een geldig BTW nummer 

heeft ingevuld. In dat geval wordt de 

BTW direct van de order verwijderd. 

 

Hetzelfde kan WHITE doen voor orders 

van buiten de EU.

Je hoeft niets te veranderen aan de 

productprijzen in Craft. Wel moet 

WHITE instellingen maken waarbij de 

juiste BTW per land wordt gerekend. De 

BTW wordt in de kassa 

“teruggerekend”. 

 

Bovendien kan WHITE een BTW check 

inbouwen, waarbij we in de kassa 

controleren of een buitenlandse 

zakelijke klant een geldig BTW nummer 

heeft ingevuld. In dat geval wordt de 

BTW direct van de order verwijderd. 

 

Hetzelfde kan WHITE doen voor orders 

van buiten de EU.

Je moet de prijzen in de webshop 

registreren als bruto prijzen zonder 

BTW. WHITE moet instellingen maken 

waardoor de juiste BTW per land bij de 

order wordt opgeteld. Desgewenst 

rekenen wij de prijzen om zodat ze 

voortaan zonder BTW in Craft staan. 

 

Bovendien kan WHITE een BTW check 

inbouwen, waarbij we in de kassa 

controleren of een buitenlandse 

zakelijke klant een geldig BTW nummer 

heeft ingevuld. In dat geval wordt de 

BTW direct van de order verwijderd. 

 

Hetzelfde kan WHITE doen voor orders 

van buiten de EU.

Hanteer je één consumentenprijs 

voor alle landen?

 Dit document is opgesteld door WHITE Digital Agency. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via white.nl

Lees de volledige toelichting hier: https://white.nl/nl/blog/nieuwe-btw-regels-voor-e-commerce-binnen-de-eu/
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Reken 21% BTW voor alle 
comsumenten binnen de EU 

Reken 21% BTW voor de 
Nederlandse zakelijke klanten 

Reken 0% BTW voor buitenlandse  
zakelijke orders van binnen de EU 

Reken 0% BTW voor alle orders 
uit overige landen

Reken de BTW van het 
betreffende land voor 
consumenten binnen de EU. 

Reken 21% BTW voor de 
Nederlandse zakelijke klanten 

Reken 0% BTW voor buitenlandse  
zakelijke orders van binnen de EU 

Reken 0% BTW voor alle orders 
uit overige landen

Voor consumenten binnen de EU 
reken je de BTW van het 
betreffende land.  

Reken 21% BTW voor de 
Nederlandse zakelijke klanten 

Reken 0% BTW voor buitenlandse  
zakelijke orders van binnen de EU 

Reken 0% BTW voor alle orders 
uit overige landen

Reken 21% BTW op alle webshop 
orders. (Of 9% voor laag tarief)

BTW Vast (21%)

BTW Vast (21%)

BTW ‘Terugrekenen’

BTW ‘Doorrekenen’
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