
ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER DE NIEUWE 
BTW-REGELS VOOR 
E-COMMERCE
Informatie voor post- en koeriersdiensten

In juli 2021 worden er nieuwe btw-regels van kracht voor 

afstandsverkoop van goederen van binnen en buiten de EU. Met 

ingang van 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling van belasting op de 

toegevoegde waarde (btw) voor de invoer van goederen met een 

waarde van niet meer dan EUR 22. 

Hierdoor zijn alle goederen die in de EU worden ingevoerd, 

onderworpen aan btw. Voor ingevoerde goederen met een waarde 

van niet meer dan 150 EUR zijn twee vereenvoudigde mechanismen 

voor de inning van btw beschikbaar:

1. Een voor de online verkopers en online marktplaatsen/platforms 

die de btw rechtstreeks bij de koper kunnen innen en deze 

aangeven en betalen in het nieuwe online systeem, het 

éénloketsysteem voor de invoer (IOSS)1;

2.	 Een	voor	de	post-	en	koeriersdiensten	voor	aangifte	en	betaling	

van btw op invoer (bijzondere regeling), in gevallen waarin 

de verkopers of de marktplaatsen/platforms ervoor hebben 

gekozen om zich niet te registreren in de IOSS.

1 Meer informatie over de IOSS is te vinden op onze website https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Er verandert niets voor de inning van douanerechten en btw op 

ingevoerde goederen met een waarde van meer dan 150 EUR.

Als belangrijke speler in het transport en de distributie van goederen 

bevindt	u	zich	in	de	frontlinie	voor	de	aangifte	van	de	goederen	bij	

de douane. Vergaar informatie en adviseer uw klanten over hoe ze 

zich kunnen aanpassen aan het nieuwe proces.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?
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Bij registratie in de IOSS ontvangen online verkopers of online 

marktplaatsen/platforms een IOSS btw-nummer (IOSS VAT). Dit 

IOSS btw-nummer wordt gebruikt door post- en koeriersdiensten 

voor	de	aangifte	van	goederen	bij	de	douaneautoriteiten	bij	invoer.	

Zij kunnen dit in elke lidstaat doen, ongeacht de bestemming van 

de	goederen.	Douaneautoriteiten	verifiëren	de	geldigheid	van	het	

IOSS btw-nummer en het pakket kan vervolgens worden geleverd 

aan de klant. Zo eenvoudig is het!

Als online verkopers of online marktplaatsen/platforms zich niet 

registreren voor IOSS, moet btw worden geïnd voordat goederen 

aan de klant kunnen worden geleverd. In deze situatie kunnen 

goederen alleen worden ingeklaard in de lidstaat waar de goederen 

aan de klant zullen worden geleverd. De inning van btw kan worden 

uitgevoerd:

 gebruikmakend van de bijzondere regeling: post- en 

koeriersdiensten innen de btw bij de klant en betalen deze 

maandelijks aan de bevoegde belastingautoriteiten. 

Deze vereenvoudiging biedt post- en koeriersdiensten een 

cashflowvoordeel	ter	compensatie	van	de	extra	administratieve	

taken met betrekking tot het innen van btw;

 gebruikmakend van de standaard douaneprocedures: de klant 

betaalt de btw aan de post- of koeriersdiensten of rechtstreeks 

aan de bevoegde belastingautoriteiten.

 Wat moeten post- en 
koeriersdiensten doen?

Regels voor de afstandsverkoop van goederen binnen de EU worden 

eenvoudiger voor online bedrijven en online marktplaatsen/platforms, 

met minder administratieve lasten en een betere omgeving voor de 

toename van  e-commerce binnen de EU. Aangezien er binnen de 

EU	geen	grenzen	zijn,	kunnen	post-	en	koeriersdiensten	profiteren	

van de digitale interne markt binnen de EU.

 En hoe zit het met 
afstandsverkopen binnen de EU?

 meer eigen verantwoordelijkheid: Als belangrijke speler in het 

transport en de distributie van goederen bevindt u zich in de 

frontlinie	voor	de	aangifte	van	goederen	bij	de	douane;

 sneller proces: De nieuwe regels, waaronder de overgang naar 

elektronische gegevensoverdracht, zijn er uiteindelijk op gericht 

om de procedures te vereenvoudigen en te zorgen voor snellere 

inklaring bij de douane, zodat u de goederen sneller aan uw 

klanten kunt leveren.

 Voordelen voor post- en 
koeriersdiensten

De afstandsverkoop van goederen 
die uit derdelandsgebieden of derde 
landen worden ingevoerd, verwijst 
naar de levering van goederen die door 
of namens de leverancier/verkoper 
worden verzonden of vervoerd, 
inclusief wanneer de leverancier 
indirect betrokken is bij het vervoer of 
de verzending van de goederen, naar 
een klant in een lidstaat.

De afstandsverkoop van goederen 
binnen de EU verwijst naar goederen 
(die al in het vrije verkeer zijn in de EU) 

die zich in een lidstaat bevinden en 
worden verkocht en verzonden door of 
namens de leverancier/verkoper aan 
een klant in een andere lidstaat.

De EU-lidstaten zijn Oostenrijk, 
België,	Bulgarije,	Kroatië,	Cyprus,	
Tsjechië,	Denemarken,	Estland,	
Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland,	Hongarije,	Ierland,	Italië,	
Letland,	Litouwen,	Luxemburg,	Malta,	
Nederland,	Polen,	Portugal,	Roemenië,	
Slowakije,	Slovenië,	Spanje	en	Zweden.

Woordenlijst

  Meer informatie https://ec.europa.eu/vat-ecommerce


