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Belastingdienst
Antwoordnummer 20060, 6400 XT Heerlen

Melding

Omzetbelasting
Keuze plaats van dienst digitale diensten
Waarom dit formulier?
Levert u als ondernemer digitale diensten (e-commerce diensten,
telecommunicatiediensten en omroepdiensten) aan particulieren
in andere EU-landen? En is de omzet van deze diensten in een
kalenderjaar, én het kalenderjaar ervoor, niet hoger dan € 10.000
per jaar? Dan is (vanaf 1 januari 2019) Nederland de plaats van dienst.
Dat betekent dat u Nederlandse btw over deze diensten moet
berekenen en betalen. Deze btw geeft u aan op uw Nederlandse
btw‑aangifte.
Andere plaats van dienst? Meld het ons via dit formulier
Wilt u toch btw berekenen en betalen in de EU-landen van de
particulieren waaraan u levert? Dat kan, maar alleen als u dit
aan ons meldt via dit formulier. Uw keuze geldt totdat u opzegt,
maar voor ten minste 2 kalenderjaren.
Voorwaarden btw berekenen en betalen in een ander EU-land
U kunt alleen btw berekenen en betalen in een ander EU-land
als u voldoet aan de voorwaarden:
–	Uw onderneming is gevestigd in Nederland en u hebt
geen vestiging in een ander EU-land.
–	Uw omzet van de digitale diensten aan particulieren in
andere EU-landen is per jaar niet hoger dan € 10.000.
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Hoe kunt u btw aangeven en afdragen in een ander EU-land?
Dit kan op 2 manieren:
–	Via de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling).
–	U meldt u aan bij de belastingdiensten van de EU-landen van
de particulieren waaraan u levert.
Maakt u nog geen gebruik van MOSS? Meldt u zich dan aan
voor de MOSS-regeling via het aparte aanmeldformulier. Kijk op
belastingdienst.nl en zoek op ‘Wie en wanneer in de EU registreren?’.
Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst Heerlen
Antwoordnummer 20060
6400 XT Heerlen
Zorg ervoor dat het formulier tijdig (zie ‘Let op’ onderaan de pagina)
bij ons binnen is. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van
uw melding.
Meer informatie?
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl en zoek op
‘EU-btw‑melding doen met MOSS’.

Gegevens van de onderneming
Bedrijfsnaam
Straatnaam en huisnummer			



Postcode en plaats					
Telefoonnummer					

N L										B

Vanaf welke datum wilt u			
–
–
gebruikmaken van deze regeling?
									
Let op!
Als u zich aanmeldt en voldoet aan de voorwaarden, dan is de plaats van dienst de lidstaat waar
de particulier woont. U kunt dan deelnemen vanaf de eerste dag van het volgende kalenderkwartaal.
Hebt u in dit kwartaal voor het eerst een digitale dienst geleverd aan een particulier in een andere lidstaat?
Dan is de plaats van dienst gewijzigd vanaf die datum. U moet zich dan wel uiterlijk hebben aangemeld
op de 10e van de maand, volgend op de maand waarin die dienst is geleverd.
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Btw-nummer						

02 van 02
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Registratie
Kruis aan wat van toepassing is.		
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 Ik kies voor de MOSS en ga mij registreren via ‘inloggen voor ondernemers’.
Ik kies ervoor om mijzelf te registeren bij de belastingdienst in het andere EU-land.

Gegevens van de contactpersoon
Voornaam en achternaam
Telefoonnummer					

Aanmelding en ondertekening
Naam contactpersoon
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

04 620 02 02
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