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Het nieuwe BTW-stelsel van afstandsverkopen vanaf 1 juli 

2021 : kleine voorbode van grote veranderingen...  
(18 december 2020) 

De BTW regels van toepassing op de verkopen op afstand aan particulieren zullen grondig 

gewijzigd worden vanaf 1 juli 2021 en gaan gepaard met de invoering van nieuwe concepten 

en formaliteiten. 

Onder « intracommunautaire afstandsverkopen », wordt verstaan de verkoop en het 

verzenden van goederen aan particulieren in een andere Lidstaat van de EU. 

 

Onder « afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde 

goederen », wordt verstaan de leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd 

door of voor rekening van de leverancier vanuit een derdelandsgebied of een derde land 

naar een particuliere afnemer in de EU. ((nieuw) art. 14(4) van de BTW-Richtlijn). 

De verkoper treedt in contact met de potentiële koper via zijn eigen website of via een 

tussenpersoon of « marketplace » die de contacten faciliteert. 

BTW van het land van de bestemming, één portaalsite, belasting van alle 

verzendingen vanaf de derde landen of derdelandsgebieden, uitbreiding van de 

verantwoordelijkheid van de tussenpersonen die optreden voor verkopers 

gevestigd buiten de EU… 

Behalve voor de micro-ondernemingen, waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 

10.000 euro, zal de BTW die wordt toegepast op de afstandsverkopen van goederen aan 

particulieren steeds deze zijn van het land waar de klant gevestigd is (art. 32,33 en 59 quater 

van de BTW Richtlijn). De leverancier zal de mogelijkheid hebben om de transacties aan te 

geven via een One Stop Shop (OSS of  één elektronisch portaal voor de 27 Lidstaten van de 
EU), die door de fiscus ter beschikking wordt gesteld (in België, via InterVAT), zoals dit 

reeds sedert 1 januari 2015 het geval is voor de elektronische diensten. 

De pakketten die worden verstuurd vanuit de derde landen of derdelandsgebieden en die 

bestemd zijn voor particulieren binnen de EU zullen, ongeacht de waarde ervan, 

onderworpen zijn aan de BTW van de Lidstaat van bestemming. De franchise van 22 euro op 

de invoering van kleine pakketten zal worden opgeheven. 
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De marktplaats (elektronische portalen, websites, …) die tussenkomen bij de verkopen van 

pakketten van een waarde van minder dan 150 euro vanuit derde landen (of 

derdelandsgebieden) zullen BTW-schuldige over de invoer en de levering in de Lidstaat van 

bestemming, en dat zelfs indien deze marktplaats slechts de transacties faciliteren. Er wordt 

hen een vereenvoudigingsmaatregel ter beschikking gesteld om de inklaringsprocedures te 

versnellen : de Import One Stop Shop (IOSS). 

Wanneer de marktplaatsen tussenkomen in naam en voor rekening van verkopers die buiten 

de Unie gevestigd zijn, maar die voorafgaandelijk handelsgoederen hebben ingevoerd in de 

Unie zullen de marktplaatsen eveneens BTW verschuldigd zijn en zullen ze deze eveneens 

kunnen aangeven via de OSS procedure (en niet de l’IOSS). 

« Marktplaats » en « Verkoper op afstand » : twee verschillende begrippen 

De « marktplaats » is diegene die via het gebruik van een elektronische interface de levering 

van goederen of diensten aan een niet-belastingplichtige faciliteert (art. 242bis (1) van de 

BTW-richtlijn). Dit begrip leunt aan bij deze van de mandataris die handelt in naam en voor 

rekening van een verkoper. Deze tussenpersoon maakt publiciteit voor één of meerdere 
verkopers en int mogelijks de prijs.  Maar hij is niet degene die de transactie factureert, de 

verkoopsvoorwaarden vastlegt of de goederen verstuurt aan de klant. De marktplaats is niet 

de verkoper. Hij vraagt een commissie aan de verkoper of stuurt éénvoudig weg het saldo 

van de prijs door na aftrek van een commissie. 

De verkoper op afstand is diegene die de handelsgoederen verkoopt en die zorgt voor het 

vervoer ervan (of hij kan zelfs gewoon het vervoer uitbesteden, er de verantwoordelijkheid 

voor nemen of de naam van een vervoerder opgeven). Het is hij die de factuur opstelt en de 

verkoopsvoorwaarden vastlegt).  

Mogelijkheid van het gebruik van de OSS door de verkoper vanaf 1 juli 2021 

De verkoper zal gebruik kunnen maken van een OSS voor al zijn leveringen van goederen op 

afstand bestemd voor particulieren die gevestigd zijn binnen de Unie, behalve voor de 

leveringen binnen het land van de vestiging van de verkoper en de koper. Deze OSS bestaat 

sedert 1 januari 2015 reeds voor de elektronische diensten. De verkoper die in België 

gevestigd is zal bij de Belgische administratie dus één enkele BTW-aangifte indienen voor 

deze leveringen in de 27 Lidstaten van de EU.  Deze aangifte zal het volgende vermelden : de 

landen waar de klanten gevestigd zijn, de tarieven, de omzet exclusief BTW en de 

verschuldigde BTW (art. 369 octies van de BTW-Richtlijn). Er zal één enkele betaling van de 

BTW worden uitgevoerd aan de Belgische administratie. De OSS bevat geen rooster voor 

de BTW-aftrek. 
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De OSS zou ook toegepast kunnen worden op de handelsgoederen die onderworpen zijn 

aan accijnzen. De accijnzen zullen echter rechtstreeks moeten worden betaald aan de 

Lidstaat van consumptie. Dit stelsel is niet van toepassing op de levering van nieuwe 

voertuigen aan particulieren, of op de verkoop van goederen onderworpen aan het stelsel 

van tweedehandsgoederen. 

 

De OSS zal ook van toepassing zijn op diensten verstrekt aan particulieren voor zover er, op 

grond van de algemene regels, BTW verschuldigd is in het land waar de klanten gevestigd zijn 

(vervoer, toegang tot congressen, werken in onroerende staat, enz.). 

De OSS zal gecontroleerd worden door de belastingadministraties van de 

Lidstaten van consumptie… 

De OSS zal uiterlijk op het einde van de maand die volgt op ieder trimester worden 

ingediend. De verkoper zal een register moeten bijhouden (art. 63 quater van de 

uitvoeringsverordening van de BTW-Richtlijn) om de Lidstaat van consumptie in staat te 

stellen om de waarachtigheid van de aangifte na te gaan.  Deze zal kunnen worden 
gecontroleerd door de verschillende Lidstaten waar de klanten gevestigd zijn en niet enkel 

door de Belgische administratie. 

Tot op heden, en voor zover er BTW wordt geïnd, was de Belgische administratie (niet 

meer dan de andere nationale administraties) niet erg gemotiveerd op de 

intracommunautaire afstandsverkopen aan particulieren in andere Lidstaten te gaan 

controleren. Voortaan zullen de controles worden uitgevoerd door ambtenaren die de 

BTW zullen innen voor hun administratie en men mag er zich aan verwachten dat ze veel 

meer gemotiveerd zullen zijn. Op het vlak van de procedure is het deze van het land waar de 

de BTW niet werd geïnd die van toepassing zal zijn, zijnde in het buitenland….en wanneer 

de voorzieningen in het buitenland uitgeput zijn zal er geen enkel beroep meer mogelijk zijn 

voor de Belgische rechtbanken die ertoe gehouden zullen zijn om beslag toe te staan van de 

bedragen die door de buitenlandse fiscus worden gevorderd. In het geval van een geschil met 

een buitenlandse overheid zal het belangrijk zijn om erop te reageren voordat het te laat zou 

zijn... Naast de vraag naar de opeisbaarheid van de BTW tegen het juiste tarief in het 

buitenland zullen er ook problemen ontstaan van laattijdige brieven, vertalingen, verschillen 

in procedure en zeker de verjaringstermijnen …. 

De OSS is geen vrijstelling voor alle identificatieverplichtingen inzake BTW in 

het buitenland 

De OSS stelt de verkoper vrij van de verplichting om zich voor de BTW te moeten 

identificeren in alle landen waar niet-belastingplichtige klanten gevestigd zij en waar de BTW 

verschuldigd is. Het stelt hem daarentegen echter niet vrij van enige BTW-identificatie in 

andere Lidstaten van de EU. En dit blijkt niet rechtstreeks uit de teksten, die bijzonder 

moeilijk zijn om te lezen. 
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Laat ons het voorbeeld nemen van een verkoper die in België is gevestigd en die 

handelsgoederen heeft ingevoerd in Duitsland en die beschikt over een stock in Duitsland 

waar hij ook voor de BTW geïdentificeerd is. 

• hij zal zich in Duitsland moeten identificeren voor de invoer ; 

 

• hij zal de leveringen vanuit zijn Duitse stock aan Duitse klanten (particulieren of 

belastingplichtigen) moeten aangeven in zijn Duitse BTW-aangifte ; 

 

• de leveringen aan particulieren in Frankrijk en België zullen mogen worden 

aangegeven in de OSS, die hij in België zal openen. 

Laat ons veronderstellen dat deze Belgische verkoper rechtstreeks handelsgoederen krijgt 

van een producent in Duitsland en aan deze laatste vraagt om de handelsgoederen 

rechtstreeks te verzenden naar particulieren gevestigd in Duitsland, Frankrijk en België. In 

dat geval zal de Belgische verkoper : 

 
• de Duitse BTW moeten toepassen op de leveringen aan particulieren in Duitsland. 

Hij zal zijn Duits BTW-nummer moeten gebruiken die hem ook zal toelaten om de BTW af 

te trekken die door de producent aan hem wordt gefactureerd ; 

 

• via de Belgische OSS de leveringen moeten aangeven aan particuliere klanten in 

Frankrijk en België ; 

 

• zich in Frankrijk voor de BTW moeten identificeren omdat er een door de Duitse 

producent aan de Belg een intracommunautaire levering is gebeurd en dus een 

intracommunautaire verwerving door een Franse belastingplichtige.  

De nieuwe OSS en de dienstverrichtingen 

Sedert 1 januari 2015 bestaat de OSS reeds voor de elektronische diensten (onder de 

benaming MOSS of Mini One Stop Shop). Het gaat om telecommunicatiediensten, levering van 

software, afstandsonderwijs, verkoop van afbeeldingen, films, enz. Wat eigen is aan de 

elektronische diensten is een minimale menselijke tussenkomst. Hieronder zijn niet begrepen 

de online reservaties, adviezen of raadgevingen. 

Vanaf 1 juli 2021, zal het eveneens mogelijk zijn om de OSS te gebruiken voor de diensten 

die worden verstrekt aan particulieren die gevestigd zijn in andere Lidstaten van de EU voor 

zover BTW verschuldigd is in deze landen. Hiermee wordt onder andere bedoeld de 

vervoersdiensten, de toegang tot congressen, onroerende diensten. 
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Opheffing van de franchise van 22 euro op de invoer van kleine zendingen 

Tot op heden vorderden de in de EU gevestigde platformen een commissie van de verkopers 

die buiten de EU gevestigd waren en deze dienst werd niet aan enige BTW onderworpen in 

de EU. Zeer vaak gaf de niet-EU verkoper aan waarde aan van minder dan 22 euro, en dit 

ongeacht de werkelijke waarde van de goederen en er was geen BTW verschuldigd, buiten 

de zeer zelfdzame gevallen van een douanecontrole. Het zijn dergelijke praktijken die de in 

Europa gevestigde ondernemingen er hebben toe aangezet om de opheffing van de franchise 

te eisen. 

 

Vanaf 1 juli 2021, zullen alle pakketten die worden verstuurd vanuit derde landen worden 

verstuurd ter attentie van particulieren in de EU onderworpen zijn aan de BTW, zelfs 

wanneer een uitzondering bij invoer zou worden ingevoerd. De huidige franchise ten 

voordele van een pakket met een waarde van minder dan 22 euro zal worden opgeheven. 

Het zou onvoorzichtig zijn om te geloven dat het nieuwe stelsel dermate ingewikkeld is dat 

het onmogelijk zal zijn om het af te dwingen. De Douaneadministraties hebben immers reeds 
enorme opslagplaatsen gehuurd om de pakketten die niet in regel zullen zijn te kunnen 

achterhouden… 

Nieuw stelsel voor pakketten met een waarde van minder van 150 Eur 

verzonden vanuit een derde Land of gebied 

Indien het pakket een intrinsieke waarde heeft van meer dan 150 euro zal de bestemmeling, 

zoals heden, de BTW verschuldigd zijn bij de invoer en zal hij een een douaneaangifte 

moeten invullen. 

Wanneer het pakket een intrinsieke waarde heeft van minder dan 150 euro blijken uit de 

artikelen 369terdecies tot septivciester van de BTW-Richtlijn meerdere oplossingen mogelijk 

en meer in het bijzonder : 

1. De verkoper van een pakket dat werd verzonden vanuit een derde land of 

derdelandsgebied is gevestigd in een Lidstaat van de EU 

De verkoper heeft de keuze tussen een IOSS (Import One Stop Shop) voor alle leveringen 

aan particulieren in de EU. Indien de verkoper aan de douaneambtenaar zijn IOSS nummer 

meedeelt zal er geen BTW verschuldigd zijn op de invoer. Dit IOSS nummer zal niet 

openbaar zijn en zal enkel gekend zijn door de belastingadministraties en de betrokken 

partijen. De BTW van het land van vestiging van de niet belastingplichtige klant zal 

verschuldigd zijn op het ogenblik van de betaling van de prijs door de klant. 

De IOSS aangifte zal maandelijks ingediend worden, uiterlijk op het einde van de maand 

volgend op deze waarin de BTW opeisbaar is geworden. 



 

6 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

2. De verkoper van een pakket dat werd verzonden vanuit een derde land of 

derdelandsgebied is niet gevestigd in de EU en hij kiest een tussenpersoon 

De tussenpersoon vraagt voor de niet in de EU gevestigde verkoper een IOSS identificatie 

aan voor BTW doeleinden. Hij deelt dit nummer mee aan de douaneambtenaar die de 

handelsgoederen zal mogen vrijgeven. Het is de tussenpersoon die de BTW verschuldigd is 

op de goederen aan het tarief dat van toepassing is in het land van de particuliere klant en 

geeft deze aan via een IOSS-aangifte. 

Juridisch gezien wordt de levering van een pakket van  

• een vrijgestelde invoer gevolgd door een levering aan de tussenpersoon ; 

• een belastbare levering tussen de tussenpersoon en de eindklant waarop de BTW 

verschuldigd is aan het tarief van het land waar de niet-belastingplichtige eindklant gevestigd 

is en waarop de BTW verschuldigd is op het ogenblik van de betaling door deze eindklant. 

3. De verkoper is niet gevestigd in de EU en hij heeft meerdere tussenpersonen 

Indien de verkoper die buiten de EU gevestigd een beroep doet op meerdere 

tussenpersonen zal hij evenveel nummers krijgen als er tussenpersonen zijn die in zijn naam 
en voor zijn rekening optreden. Het is zijn verantwoordelijkheid om geen fouten te maken 

bij de mededeling van het nummer. 

4. De verkoper is niet gevestigd in de EU en hij heeft geen tussenpersonen (de artikelen 369 

sexvicies tot septiviciester van de BTW-Richtlijn) 

Indien de verkoper geen speciaal IOSS nummer heeft aangevraagd zal de particuliere koper 

ertoe gehouden zijn om zelf de invoerformaliteiten te voldoen en om de belastingen te 

betalen. Dit zal zeker en vast toekomstige aankopen langs dit soort van procedure 

ontmoedigen. Bovendien zal dit de procedure zijn die van toepassing zal blijven op de 

pakketten van meer dan 150 euro, op het enige verschil na, wat nu ook reeds het geval is, 

dat een douaneaangifte zal moeten worden ingediend en in de praktijk de bijstand zal 

vereisen van een douaneambtenaar, met de daarbij horende kosten. De Richtlijn laat de 

Lidstaten toe om vereenvoudigde invoerprocedures in te voeren. 
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Uitsluiting van bepaalde tussenpersonen van het begrip "kopers-doorverkopers voor 

de afstandsverkopen van ingevoerde goederen vanuit derde landen of 

derdelandsgebieden" (art. 54ter van de uitvoeringsverordening van de BTW-Richtlijn) 

Tot op heden werd een tussenpersoon die handelde in naam en voor rekening van een 

lastgever niet geacht een koper-doorverkoper te zijn. Het is het Europees parlement dat 

wilde dat de tussenpersonen die de transacties met particulieren van pakketten met een 

waarde van minder dan 150 euro die verstuurd worden vanuit een derde land of vanuit een 

Lidstaat, door een verkoper die gevestigd is in een derde land faciliteren, zouden worden 

gelijkgesteld met een koper-doorverkoper  Dit is een nieuwe opvatting. 

Een tussenpersoon wordt gelijkgesteld met een koper doorverkoper wanneer hij gelijktijdig 

volgende transacties uitvoert : 

• het vastleggen van de algemene voorwaarden ; 

• facturatietoelating heeft ; 

• tussenkomt in de leveringen maar enkel wanneer hij gelijktijdig volgende 

verrichtingen uitvoert. 

Een tussenpersoon wordt niet gelijkgesteld met een koper-doorverkoper wanneer hij slechts 

één van de volgende verrichtingen uitvoert (volgens de wettekst « slechts een van de 

volgende taken vervult ») : 

• verwerking van betalingen ; 

• reclame ; 

•  het doorgeleiden of overbrengen van afnemers naar andere elektronische interfaces 

waar goederen worden aangeboden voor verkoop, zonder verdere tussenkomst bij de 

levering. 

Grote veranderingen in de handelsstromen en het verdwijnen van de kleine 

platforms …. 

De wijzigingen hebben betrekking op tientallen artikelen van de BTW-Richtlijn en van de 

Uitvoeringsverordening. Ze maakten reeds het voorwerp uit van eerste toelichtingen die 

door de Europese Commissie gepubliceerd werden en niet minder dan een honderdtal 

bijzonder moeilijke pagina's omvatten. 

Er worden nog nieuwe toelichtingen verwacht met betrekking tot de douaneformaliteiten en 

de BTW-aangiften. Daarna zullen de nationale teksten volgen. Ondanks het aandringen van 

de Nederlandse en Duitse belastingadministraties heeft de Europese Commissie duidelijk 

laten weten dat ze geen tweede uitstel zal voorstellen… 
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Alle ondernemingen die actief zijn in de afstandsverkopen aan particulieren en de diensten 

op afstand zullen verplicht worden om al hun overeenkomsten met hun leveranciers en 

partners in detail te herzien.   

Het is een volledige sector die een groei heeft gekend die mogelijk werd gemaakt door 

nieuwe technologische middelen terwijl het fiscaal kader niet aangepast was. Indien de fiscus 

vandaag de dag nog niet beschikt over alle middelen om de verrichtingen uitgevoerd door de 

online verkopers te gaan controleren, is het nog slechts een kwestie van enkele maanden. 

Vanaf 1 januari 2024 zullen de financiële instellingen immers de verplichting hebben om alle 

verkopers die meer dan 25 grensoverschrijdende betalingen per jaar hebben ontvangen aan 

te geven aan de fiscus. 

 

Wordt vervolgd ….
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