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Inning van btw 
op elke online 

verkoop in de EU

Online platformen 
betrekken bij de 

inning van btw op 
bepaalde 
verkopen

die zij faciliteren

Concurrentie-
nadeel voor 

Europese spelers 
wegwerken

Vereenvoudigde 
procedure voor de 

inning van 
invoer-btw bij 

bepaalde 
transacties

Administratieve 
lasten en kosten 
door het houden 

van meerdere 
btw-identificatie-

nummers
reduceren

Uitzonderingen voor 
micro-

ondernemingen

Waarom nieuwe btw-regels?
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Welke transacties?

B2C verkoop van goederen in de 
EU

B2C Invoerregeling

B2C verkoop van goederen 
gefaciliteerd door elektronische 
interfaces

1

2

3
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Overzicht          
wijzigingen



B2C verkoop van goederen
in de EU

1
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Leverancier

Huidige regels: verkopen op afstand

Hoe zit de huidige regeling in 
elkaar?

Algemene regel: de verkoper is BE 
btw verschuldigd (waar het 
transport van de goederen 
aanvangt).

Echter, indien de drempel in LS van 
aankomst van goederen is 
overschreden, dan btw 
verschuldigd in LS van aankomst. 
Gevolg: btw-registratie in die LS. 

Optie: lokale btw-registratie zelfs 
indien de drempel niet is 
overschreden.

B2C 
afnemers

BE btw
FR btw      
(verplichte FR 
btw-registratie)

B2C
afnemers

Jaarlijkse drempel 
(€100.000) 

niet overschreden

Jaarlijkse drempel 
(€35.000) 

overschreden

Totaal jaarlijkse 
omzet

€20.000

B2C
afnemers in andere 

EU-lidstaten

BE btw
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Leverancier

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2021

DE btw FR btwbtw in elke LS van 
aankomst

Jaarlijkse omzet
€30.000

Jaarlijkse omzet 
€10.000

Jaarlijkse omzet 
€20.000

B2C 
afnemers

B2C 
afnemersB2C 

afnemers in andere 
EU-lidstaten

Wat verandert er?

Afschaffing van de drempels voor 
verkopen op afstand

Verplichting om lokale btw aan te 
rekenen in elke LS van aankomst 
van de goederen (enkel drempel van 
€10.000 voor 
micro-ondernemingen) 

De levering van de goederen wordt 
geacht plaats te vinden op het 
moment waarop de betaling wordt 
aanvaard.

Vereenvoudiging: btw afdragen via 
One Stop Shop (OSS) aangifte.

Btw-tarieven LS aankomst van 
toepassing
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• Keuze tussen OSS-registratie of registratie in elke LS
• OSS dekt i) alle B2C diensten (art. 21bis, §2 WBTW) en ii) intracommunautaire afstandsverkopen aan B2C 

afnemers
• Uitzondering: accijnsproducten aan groep van 4
• Als voor OSS wordt gekozen, moet dit worden gebruikt voor alle B2C-leveringen (goederen en diensten) die 

onder de OSS regeling vallen
• In België gevestigde leveranciers/dienstverrichters moeten zich op Intervat voor de OSS registreren 

(https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf)
• Indiening van de elektronische btw-kwartaalaangifte via het OSS portaal in de LS waar men is geregistreerd 

voor de OSS-regeling. Deadline indiening en betaling is het einde van de maand volgend op het verstrijken van 
elk kalenderkwartaal

• Als geen enkele verkoop werd verricht gedurende een kwartaal, moet er een nihil-OSS-aangifte worden 
ingediend

• OSS-aangifte bevat het btw-identificatienummer van de leverancier en wordt opgesplitst per LS van verbruik en 
per btw-tarief

• Factureringsregels van LS van identificatie zijn van toepassing. Bij intracommunautaire afstandsverkopen is de 
leverancier niet langer verplicht een factuur uit te reiken aan niet-belastingplichtige particulieren. Voor 
belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen bestaat de verplichting nog wel

Details van de nieuwe OSS regeling

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-oss-registratie.pdf
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• OSS aangifte omvat alle intracommunautaire afstandsverkopen inclusief deze verricht door zijn vaste 
inrichtingen in andere lidstaten en deze verricht vanuit andere opslagplaatsen (inclusief deze verricht naar de LS 
waar hij gevestigd is) 

• 10 jaar boekhouding van alle OSS aangegeven handelingen bijhouden. Het moet langs elektronische weg ter 
beschikking kunnen worden gesteld (aan LS van identificatie en LS van verbruik)

• Recht op aftrek van btw kan niet worden uitgeoefend/gecompenseerd via OSS-aangifte. Dient te gebeuren via 
de binnenlandse btw-aangifte of het indienen van een teruggaafverzoek (2008/9/EG of 13e Btw-Richtlijn)

• Wijzigingen aan de aangifte mogelijk binnen drie jaar na het indienen van de foutieve aangifte
• Drempel €10.000 (gevestigd in 1 LS, grensoverschrijdende TBE diensten en intracommunautaire 

afstandsverkopen vanuit LS van vestiging)
• Onderscheid B2C voor diensten en intracommunautaire afstandsverkopen
• Transport door of voor rekening van de leverancier, ook wanneer de leverancier indirect tussenkomt bij het 

transport

Details van de nieuwe OSS regeling
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Leverancier

Voorbeeld

DE btw BE btwIE btw

Q3 2021
Verkoop goederen

€5.000

Q3 2021   
verkoop goederen 

€50.000

Q3 2021
Verkoop diensten 

en goederen
€20.000

B2C 
afnemers

B2C 
afnemersB2C 

afnemers

Wat aangeven?
Leverancier is gevestigd in België en 
beschikt ook over een voorraad in 
Frankrijk.

Leverancier registreert zich in België 
voor OSS.

In de Belgische periodieke btw-
aangifte:

• Verkopen vanuit België aan BE 
afnemers: 90.000 EUR

• Wereldwijde omzet: €5.000 + 
€20.000 + €50.000

In de OSS-aangifte:

• Verkopen aan DE en IE 
afnemers: €5.000 + €20.000

• Verkopen aan BE afnemers 
vanuit stock in FR: €50.000

Stock

Q3 2021    
verkoop 

goederen 
en 

diensten 
€90.000

BE btw
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Leverancier

Voorbeeld

DE btw FR btwBE btw

Q3 2021
Verkoop goederen

€5.000

Q3 2021   
verkoop goederen 

€50.000

Q3 2021
Verkoop diensten 

en goederen
€90.000

B2C 
afnemers

B2C 
afnemersB2C 

afnemers

Wat aangeven?
Leverancier is gevestigd in België en 
beschikt ook over een vaste inrichting 
in Frankrijk (met een FR btw-
identificatienummer).

Leverancier registreert zich in België 
voor OSS.

In de Belgische periodieke btw-
aangifte:

• Verkopen vanuit België aan BE 
afnemers: 90.000 EUR

• Wereldwijde omzet: €5.000 + 
€20.000 + €50.000

In de OSS-aangifte:

• Verkopen vanuit België aan DE en 
FR afnemers: €5.000 + €20.000

In de FR btw-aangifte: 

• verkopen aan FR afnemers vanuit 
stock in FR: €50.000

Vaste 
inrichting

Q3 2021    
verkoop 

goederen 
€20.000

FR btw

FR btw-nr. 
voor lokale 
B2C verkopen



B2C Afstandsverkopen van 
ingevoerde goederen

2
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Huidige regels: invoer in B2C-context

Hoe zit de huidige regeling in 
elkaar?

Geen invoer-btw verschuldigd 
voor invoer van goederen met 
een waarde lager dan €22 
(LVCR)

Invoer-btw verschuldigd voor 
invoer van goederen met een 
waarde hoger dan €22

Veelal btw verschuldigd door 
de consument die de btw 
betaalt aan de koerier aan “de 
deur”

Douanerechten enkel 
verschuldigd op goederen met 
een waarde hoger dan €150

B2C
afnemers in 

de EU

Geen invoer-btw   
(low value 
consignment relief)

Invoer-btw

B2C
afnemers in 

de EU

Goederen 
<€10/€22

Goederen 
>€10/€22

Non-EU goederen
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Non-EU goederen 
(ongeacht waarde)

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2021

Wat zal veranderen?

Btw verschuldigd op alle 
ingevoerde goederen 
(afschaffing van LVCR)

Aantal pakketjes waarop 
invoer-btw verschuldigd is 
zal significant hoger liggen

Nieuwe manieren om btw op 
ingevoerde goederen te 
voldoen

Vrijstelling invoerrechten 
≤ €150 blijft van kracht

btw verschuldigd

B2C
afnemers in 

de EU
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Nieuwe regels: invoer in B2C-context
Twee belastbare feiten:

1) Afstandsverkoop van ingevoerde 
goederen, levering tussen 
leverancier en consument

2) Invoer van goederen in de EU

Minstens 1 handeling is 
onderworpen aan EU btw (in LS van 
verbruik)

Indien LS van aankomst 
= LS van invoer: onderworpen aan 
de btw in de LS van invoer/aankomst

Indien LS van aankomst 
>< LS van invoer: onderworpen aan 
de btw in de LS van aankomst

Invoerder = particulier

B2C
afnemers

BE btw

B2C
afnemers

Non-EU 
goederen

FR btw
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Nieuwe regels: (1) IOSS/invoerregeling
Nieuwe regels IOSS?

Hypothese 1: LS van aankomst = 
LS van invoer

 BE btw verschuldigd over 
afstandsverkoop (belastbaar 
feit 1)

 Btw-vrijstelling bij invoer 
(belastbaar feit 2)

 Invoeraangifte moet geldig 
IOSS nummer bevatten

 Invoerder = particulier

Hypothese 2: LS van aankomst >< 
LS van invoer

 FR btw verschuldigd over 
afstandsverkoop (belastbaar 
feit 1)

 Rest idem als hypothese 1

B2C
afnemers

≤ €150

BE btw

B2C
afnemers

≤ €150

Non-EU 
goederen

FR btw
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• Enkel voor goederen waarbij intrinsieke waarde ≤ €150 (uitzondering: accijnsgoederen  uitzondering: parfum en 
reukwater)

• Transport door of voor rekening van de leverancier, ook wanneer de leverancier indirect tussenkomt bij het 
transport

• Btw wordt door de afnemer betaald als onderdeel van de aankoopprijs. Btw verschuldigd op moment van 
betalingsbevestiging (én btw-bedrag dat door afnemer moet worden betaald, moet worden getoond op moment 
dat bestelling wordt afgerond)

• Indien IOSS wordt gebruikt, dan is de invoer vrijgesteld van btw
• 1 IOSS-btw-identificatienummer dat wordt gebruikt in alle 27 LS
• Btw wordt afgedragen via de maandelijkse elektronische IOSS-aangifte, in te dienen in LS van identificatie
• Deadline indiening en betaling is het einde van de maand volgend op het verstrijken van elke maand
• Niet in de EU gevestigde verkopers moeten een tussenpersoon aanwijzen die hoofdelijk aansprakelijk is in LS 

van registratie (uitz. Noorwegen)
• Ook van toepassing voor in de EU gevestigde leveranciers die goederen vanuit buiten de EU verkopen aan een 

afnemer in de EU (doorgaans via eigen onlinewinkel)
• Ook van toepassing voor in de (niet) EU gevestigde elektronische interfaces die afstandsverkopen van 

ingevoerde goederen faciliteren (≤ €150)

Details van de nieuwe IOSS regels/invoerregeling
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• IOSS nummer “geheim” houden om misbruik te voorkomen (tip voor elektronische interfaces: maak strikte 
afspraken)

• Geldigheid IOSS nummer kan enkel worden nagegaan door douane
• Gebruik IOSS is niet verplicht
• Leverancier is verplicht een factuur uit te reiken aan particulieren (>< OSS regeling). De factureringsregels van de 

LS van identificatie zijn van toepassing
• Gedetailleerde boekhouding van alle IOSS aangegeven handelingen bijhouden gedurende 10 jaar. Het moet 

langs elektronische weg ter beschikking kunnen worden gesteld (aan LS van identificatie en LS van verbruik)
• Recht op aftrek van btw kan niet worden uitgeoefend/gecompenseerd via IOSS-aangifte. Dient te gebeuren via 

de binnenlandse btw-aangifte of via het indienen van een teruggaafverzoek (2008/9/EG of 13e Btw-Richtlijn)
• Voordelen: transparante transactie voor afnemer, snelle vrijgave van de goederen door de douane, kan in elke LS 

in het vrije verkeer worden gebracht ongeacht LS van bestemming

Details van de nieuwe IOSS regels/invoerregeling
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Voorbeeld
BE leverancier verkoopt op 23 juli 
2021 schoenen via een eigen 
online webshop. De schoenen 
worden voor rekening van de 
leverancier vervoerd vanuit een 
fabriek in de UK. Op 1 augustus 
2021 komen de schoenen via de 
haven van Antwerpen België 
binnen. De leverancier gebruikt de 
IOSS-regeling.

 Op moment van aankoop moet 
leverancier 21% BE btw tonen 
en aanrekenen aan BE klant

 Invoer van goederen = 
vrijstelling van btw

 BE leverancier moet BE btw 
afdragen in zijn IOSS-aangifte

 Uiterlijk 31 augustus 2021 
worden IOSS-aangifte worden 
ingediend en BE btw worden 
betaald

BE btw

B2C
afnemers

Non-EU 
goederen

Leverancier
Verkoop schoenen

<€150

Vervoer schoenen
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Nieuwe regels: (2) bijzondere regeling
Nieuwe regels bijzondere 
regeling?

Is een alternatieve vereenvoudiging 
(≠IOSS, ≠standaardprocedure)

LS van invoer = LS van aankomst

BE btw verschuldigd bij invoer

Invoerder = particulier

Aangever = post- en 
koerierdiensten, of andere douane-
expediteurs

Invoerder betaalt btw aan aangever 
en goederen worden geleverd

BE btw B2C
afnemers

≤ €150

Non-EU 
goederen
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• Enkel voor goederen waarbij intrinsieke waarde ≤ €150 (uitzondering: accijnsgoederen  uitzondering: parfum en 
reukwater)

• Enkel invoer in de LS waar het vervoer eindigt
• Afnemer/invoerder betaalt btw aan aangever en goederen worden geleverd (tot uiterlijk 14e dag van de volgende 

maand tijd om te annuleren)
• Aangever dient maandelijks een elektronische aangifte in (uiterlijk op de 14e dag van de volgende maand)
• Aangever betaalt geïnde btw uiterlijk op de 16e van de volgende maand waarin de betaling van de afnemer is 

geïnd aan de douane
• Aangever moet een boekhouding bijhouden (niet-betaling van btw over geweigerde pakketten kunnen 

rechtvaardigen) 
• Gebruik bijzondere regeling is niet verplicht
• LS kan bepalen dat enkel standaard btw-tarief kan worden toegepast

Nieuwe regels: bijzondere regeling
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Voorbeeld UK leverancier verkoopt op 23 juli 
2021 schoenen via een eigen 
online webshop, die voor rekening 
van de leverancier op 31 juli 2021 
in België worden ingevoerd. Op 1 
augustus 2021 betaalt de afnemer 
aan de Belgische postexploitant het 
btw-bedrag. Toepassing bijzondere 
regeling:

 Op moment van aankoop moet 
UK leverancier geen btw tonen 
en aanrekenen aan BE klant

 Douanevertegenwoordiger 
dient invoeraangifte in om 
verschuldigde btw te bepalen, 
maar betaalt btw niet aan 
douane

 Douanevertegenwoordiger int 
btw bij BE klant

 Douanevertegenwoordiger 
dient uiterlijk 14 september 
2021 aangifte in, en verricht 
uiterlijk 16 september 2021 de 
betaling

BE btw

B2C
afnemers

Non-EU 
goederen

UK
Leverancier

Verkoop schoenen
<€150

Vervoer schoenen
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Non-EU goederen

Overzicht: vanaf 1 juli 2021

B2C
afnemers in 

de EU

Gebruik van IOSS 
≤ €150

(verkoper rekent btw 
aan bij check-out)

Geen 
vereenvoudiging 

of > €150                        
(normale regeling, 
afnemer invoerder)

Geen gebruik van 
IOSS ≤ €150 (post-
en koerierdienst int 

btw)

B2C
afnemers in 

de EU

B2C
afnemers in 

de EU

Geen 
vereenvoudiging 

of > €150 (normale 
regeling, verkoper 

invoerder)

B2C
afnemers in 

de EU

Verkoper 
doet invoer 

in EU



B2C verkoop van goederen
via elektronische interfaces

3
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Huidige regels: verkoop via EI

B2C
afnemers in 

de EU
EI “faciliteert” 

verkoopLeverancier

Leverancier is schuldenaar van de btw

Hoe zit de huidige regeling 
in elkaar?

EI “faciliteert” de verkoop 
(door de verkoper en afnemer 
bij elkaar te brengen) maar 
wordt geen “gelijkgestelde 
leverancier”

De leverancier is schuldenaar 
van de btw

Sommige LS hebben wel 
bijkomende verplichtingen 
opgelegd aan EI
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Nieuwe regels: EI als “gelijkgestelde leverancier”

Wat is de impact voor de 
leverancier en de EI?

Een EI (en niet de verkoper) 
wordt geacht op te treden als 
leverancier in 2 scenario’s 
platform koopt en verkoopt 
(fictiebepaling)

Gelijkgestelde verkoop tussen 
de leverancier en een EI is 
vrijgesteld/outside scope van 
btw

Een EI kan btw voldoen via 
IOSS of OSS

In alle andere gevallen wordt 
een EI niet geacht tussen te 
komen en dient zij geen btw af 
te dragen.

B2C
afnemers in 

de EU

EI  
“faciliteert” 

verkoop

Non-EU 
leverancier 

van goederen 
die zich 

reeds in de 
EU bevinden

Leverancier 
(ingevoerde 
goederen)

EI  
“faciliteert” 

verkoop

EI is schuldenaar van btw op B2C verkoop (OSS)

EI kan btw op B2C verkoop voldoen via IOSS

Scenario 1: levering van goederen in de EU door niet-EU leverancier

Scenario 2: Goederen ≤ €150 ingevoerd in de EU

Levering zonder 
vervoer

Levering met 
vervoer

Levering met 
vervoer

Levering zonder 
vervoer
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• Wanneer “faciliteert” een EI de levering?
 Een EI wordt gebruikt om een leverancier en een afnemer met elkaar in contact te brengen
 Dit contact resulteert in een goederenlevering via die EI aan de afnemer

• Wanneer “faciliteert” een EI de levering niet?
• Wanneer de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
 een EI bepaalt noch direct, noch indirect de algemene voorwaarden voor de levering
 een EI is noch direct, noch indirect betrokken bij het verlenen van goedkeuring om de afnemer te 

factureren voor de gedane betaling
 een EI is noch direct, noch indirect betrokken bij de bestelling of aflevering van de goederen

• Of wanneer het platform louter de volgende taken verricht:
 de verwerking van betalingen met betrekking tot de levering van goederen
 het aanbieden of adverteren van de goederen
 het doorgeleiden of overdragen van afnemers naar andere platformen waarop de goederen te koop 

worden aangeboden, zonder verdere tussenkomt bij levering

Wat betekent “faciliteren”?
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• EI’s hebben de verplichting om registers / boekhouding te houden (10 jaar) indien ze leveringen en diensten 
faciliteren, zelfs indien ze niet optreden als gelijkgestelde leverancier

• EI’s kunnen gebruik maken van OSS en IOSS
• Beperking aansprakelijkheid van EI
• Nieuwe boekhoudverplichtingen voor “Payment Service Providers” vanaf 1 januari 2024

Nieuwe regels: EI als “gelijkgestelde leverancier”
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Bereid je voor
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Voorbeelden van verschillende btw-tarieven

Toepasselijk btw-tarief op 
kinderkledij kan variëren tussen het 
nultarief, verlaagd en normaal tarief
Aandacht voor verschillende 
factoren:
• Leeftijd
• Gewicht 
• Maat
• Materiaal
• Marketing

Kledij Boeken

Nultarief en verlaagd btw-tarief vaak 
van toepassing, maar niet op alle 
papieren uitgaves
Tarieven variëren naargelang:
• Tekst of foto’s
• Heeft het boek een bijzondere 

cover?
• Aantal pagina’s
• Wijze van inbinden
• Frequentie van druk

Voeding en voedingssupplementen

Btw-tarieven zijn afhankelijk van: 
• Bestanddelen
• Gebruik (ingrediënt vs. 

afgewerkt product)
• Is dit een voedingssupplement?
• Kan dit beschouwd worden als 

een medicijn?
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Aanpak
Bestaande lokale btw-

registraties behouden of 
registratie via OSS/IOSS?

Bestaande systemen
Nieuwe verplichtingen 
integreren, update en 

onderhoud van bestaande 
processen 

Cross Border 
Grensoverschrijdende 

assistentie voor 
grensoverschrijdende 

handel

Productfiches
Nazicht van de 

grensoverschrijdende 
productfiches en update 

van e-commerce 
transacties

Third Party Tools
Implementeren en 
evalueren van btw-
behandeling van 

transacties met derde 
partijen 

Compliance 
Assistentie met btw-

rapportering (zowel van de 
leverancier als van het EI)

Hoe kan KPMG u helpen?
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Operationele aspecten… Douane en logistieke data



Bedankt voor jullie 
aandacht!
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