
ALLES WAT U MOET  
WETEN OVER DE  
NIEUWE BTW-REGELS  
VOOR E-COMMERCE
Informatie voor consumenten in de EU

Grensoverschrijdende btw die van toepassing is op e-commerce 

wordt in de EU gemoderniseerd. De nieuwe btw-regels voor 

e-commerce in de EU zijn toegesneden op een digitale interne 

markt: eerlijker, eenvoudiger en fraudebestendiger.

Als EU-consument hoeft u niets specifieks te doen en u hoeft uw 

winkelgewoonten of waar u koopt niet te veranderen. Het is echter 

goed om te weten dat vanaf 1 juli 2021 de btw-vrijstelling voor 

de invoer van goederen met een waarde van niet meer dan EUR 

22 zal vervallen. Hierdoor zijn alle goederen die in de EU worden 

ingevoerd, onderworpen aan btw. Dit zorgt ervoor dat goederen die 

van buiten de EU worden ingevoerd geen  btw-voorkeursbehandeling 

meer hebben in vergelijking met goederen die binnen de EU worden 

gekocht.

Daarom zullen de nieuwe regels vanaf juli 2021:

 ervoor zorgen dat btw wordt betaald daar waar de consumptie 

van goederen en diensten plaatsvindt;

 opnieuw een eerlijke concurrentie tot stand brengen tussen 

Europese en buitenlandse e-commerce spelers, evenals tussen 

e-commerce en traditionele winkels, iets wat extra belangrijk 

is in het licht van de coronacrisis;

 bedrijven een eenvoudig en uniform systeem bieden 

voor aangifte en betaling van hun btw-verplichtingen bij 

grensoverschrijdende transacties met kopers in de EU via twee 

nieuwe online systemen: het BTW éénloketsysteem (OSS) of 

het éénloketsysteem voor invoer (IOSS).

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

DE BTW-REGELS 
VOOR E-COMMERCE 
VERANDEREN.
ZORG DAT U OP DE 
HOOGTE BENT!
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De groei in e-commerce door technologische ontwikkelingen 

heeft de manier waarop we handelen, zaken doen en winkelen 

veranderd. Deze trend heeft zich nog sterker doorgezet in reactie 

op de coronacrisis en de lockdowns in Europa - en zal zich in de 

toekomst voortzetten.

De huidige vrijstelling is nadelig voor EU-bedrijven die altijd btw in 

rekening moeten brengen. Ingevoerde goederen concurreren dus op 

oneerlijke wijze met EU-goederen. Misbruik van de invoervrijstelling 

leidt tot verdere oneerlijke concurrentie. 

Btw-regels moeten bijgevolg worden aangepast, zodat iedereen 

kan profiteren van een eerlijke belastingheffing en een eenvoudiger 

proces voor aangifte en betaling van btw.

EU-burgers zullen de openbare inkomsten jaarlijks met 7 miljard 

euro zien toenemenn. Grotere transparantie van het hele proces 

zal bijdragen tot hogere btw-betalingen en minder btw-fraude.

 Doel van de nieuwe btw-
regels voor e-commerce

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

 Voordelen voor u als 
consument

Als online winkelende consument in Europa hoeft u niets specifieks 

te doen om u aan de nieuwe btw-regels te houden. De regels zijn 

ontworpen om een eerlijke belastingheffing te garanderen en om 

te zorgen voor meer eenvoudige en consistente btw-regels voor 

alle betrokkenen.

Bovendien betekent deze wijziging vanaf 1 juli 2021 dat er geen 

extra kosten zijn bij de douane voor goederen met een waarde tot 

EUR 150 die u buiten de EU koopt, zolang uw verkoper zich registreert 

in het nieuwe btw-systeem en het éénloketsysteem voor invoer 

(IOSS) gebruikt. U bent er zeker van dat de prijs die u online betaalt 

de definitieve prijs is, zonder onverwachte belastingen of toeslagen 

bij aflevering, ongeacht of de goederen van binnen of buiten de EU 

komen. Als de leverancier zich niet in de IOSS registreert, moet u 

de btw en mogelijk inklaringskosten betalen die door de vervoerder 

van de goederen in rekening worden gebracht voor goederen die 

in de EU worden ingevoerd.


