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Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer.
Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. Daarmee voldoet
de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een
alternatief voor het huidige nummer, dat het Burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer bevat.
Brief van de Belastingdienst
Dit najaar ontvangen alle ondernemers met een eenmanszaak van de Belastingdienst een nieuw btwidentificatienummer, het btw-id. In totaal ontvangen circa 1,3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.
Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens.
Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op hun facturen en hun website vermelden om
zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Voor
handel binnen de EU is het belangrijk dat mensen met een eenmanszaak hun nieuwe btw-id tijdig
doorgeven aan hun leveranciers. Ook ondernemers die binnen Nederland gebruik maken van de btwverleggingsregeling (bijvoorbeeld bij onder-aanneming), dienen hun nieuwe btw-id tijdig te
verstrekken aan belanghebbenden.
Waarom een nieuw nummer?
In het huidige btw-nummer is het Burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Om de privacy beter te
waarborgen is het BSN van de ondernemer in het nieuwe btw-identificatienummer niet langer
verwerkt.
Het nieuwe btw-identificatienummer is geldig vanaf 1 januari 2020. De Belastingdienst verzendt de
brieven vanaf de maand oktober 2019, zodat een ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals
het aanpassen van facturen en briefpapier en het informeren van de boekhouder, belastingadviseur of
accountant.
Hoe ziet het nieuwe btw-identificatienummer eruit?
Het nieuwe btw-identificatienummer ziet er als volgt uit: landcode ‘NL’, 9 cijfers, de letter 'B' en een
controlegetal van 2 cijfers. De 9 cijfers hebben niets meer te maken met uw Burgerservicenummer.
Dit is een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer: NL000099998B57.
Waarvoor gebruikt u nog uw huidige btw-nummer (omzetbelastingnummer)?
Ondernemers behouden hun huidige btw-nummer (dit heet voortaan omzetbelastingnummer) voor
communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte. Op dat gebied verandert er dus niets.
In de praktijk gaan ondernemers met een eenmanszaak dus 2 nummers gebruiken.
Vanaf wanneer gaan de wijzigingen in?
Het (voormalige) btw-nummer mag door eenmanszaken vanaf 1 januari 2020 niet meer worden
gebruikt op hun briefpapier, website en andere communicatiemiddelen.
U vervangt dit dus tijdig door het nieuwe btw-identificatienummer.
Ook voor handel binnen de EU hanteert u vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-id.
Bent u afnemer van prestaties van ondernemers in de EU? Geef uw nieuwe btw-identificatienummer
dan snel door aan uw leveranciers. Vraag uw leverancier om dit nummer te gebruiken vanaf 1 januari
2020. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u diensten afneemt met een verleggingsregeling.
Krijgt u in 2020 een factuur voor prestaties die uw EU-leverancier al in 2019 heeft verricht? En staat
op deze factuur toch uw oude btw-identificatienummer? Dan hoeft u uw leverancier niet te vragen om
een factuur met uw nieuwe btw-identificatienummer.
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Levert u prestaties aan ondernemers in de EU? Vermeld dan uw nieuwe btw-identificatienummer op de
factuur voor prestaties vanaf 1 januari 2020.
Doet u zaken binnen de EU? Dan moet u vanaf 2020 uw nieuwe btw-identificatienummer gebruiken.
Let op: dat is niet vrijblijvend. Vanaf 2020 herkent het systeem voor de uitwisseling van btwinformatie (VIES) uw oude nummer niet meer. De Belastingdienst geeft vanaf 2020 uw nieuwe btwidentificatienummer door aan de Belastingdienst van andere EU-landen, bijvoorbeeld als zij uw verzoek
om teruggaaf behandelen.
Voor welke ondernemers geldt de wijziging?
Alleen het btw-identificatienummer van Nederlandse eenmanszaken verandert.
En wat verandert er voor de overige ondernemers (niet-eenmanszaken)?
Voor ondernemers die onder een andere rechts- of ondernemingsvorm opereren dan een
eenmanszaak, zoals bijvoorbeeld een vennootschap onder firma, verandert er nagenoeg niets.
Het btw-nummer (dit is het nummer zonder ‘NL’ ervoor) wordt voortaan omzetbelastingnummer
genoemd. U blijft dit nummer gebruiken zoals u gewend bent.
Uw huidige btw-identificatienummer (dit is het nummer met ‘NL’ ervoor) blijft u gebruiken bij het
contact met andere (buitenlandse) ondernemers.
Doet u echter zaken met een eenmanszaak in Nederland? Die hebben vanaf 1 januari 2020 een nieuw
btw-identificatienummer. Zorg ervoor dat u op tijd weet welk nummer dat is. U heeft het bijvoorbeeld
nodig als u de btw moet verleggen naar een andere ondernemer in Nederland.
Wat doet u met de brief van de Belastingdienst?
Ontvangt u een brief van de Belastingdienst met uw nieuwe btw-id? Verstrekt u ons hiervan dan tijdig
een kopie, bij voorkeur per e-mail.
Bewaar het nieuwe btw-identificatienummer goed.
Bent u uw nieuwe btw-identificatienummer toch kwijt? Dan kunt u een kopie van de brief met het
nieuwe nummer aanvragen. Dat kan vanaf 1 november 2019, bij de BelastingTelefoon.
Wat dient u uiterlijk op 1 januari 2020 te hebben geregeld?
Heeft u een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst ontvangen? Vanaf 1 januari 2020
gebruikt u alleen nog maar uw nieuwe btw-id in alle contacten met klanten en leveranciers. Dit moet u
zelf regelen vóór 1 januari 2020:
•
•
•
•
•
•

U vermeldt het btw-identificatienummer op uw facturen, briefpapier en andere
communicatiemiddelen.
U vermeldt het btw-identificatienummer (weer) op uw website of in uw webshop.
U past uw software aan als u die gebruikt voor het maken van facturen.
U informeert uw boekhouder, belastingadviseur of accountant.
U geeft uw btw-identificatienummer tijdig door aan (buitenlandse) leveranciers.
Maakt u gebruik van een verleggingsregeling, bijvoorbeeld bij onder-aanneming of handel met
het buitenland? Neemt u dan gewijzigde btw-identificatienummers van klanten en leveranciers
op in uw administratie (dit geldt ook voor niet-eenmanszaken, die gebruik maken van een
binnenlandse verleggingsregeling).

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van dit artikel of naar aanleiding van de brief van de Belastingdienst nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op of kijk op de website van de Belastingdienst
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