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Btw e–commerce
Invoerregeling

Startdatum gebruik EU-btw éénloketsysteem

Registreren deelname

U kunt zich op elk moment aanmelden voor deelname aan de Invoerregeling. Na 
beoordeling en acceptatie wordt u geregistreerd en ontvangt u een 
deelnamenummer. U moet de Invoerregeling daarna direct toepassen. 

Dat betekent dat u op uw verkopen vanaf dat moment direct de lokale btw in 
rekening brengt. U kunt de goederen vervolgens in elk van de lidstaten (laten) 
invoeren en een beroep doen op de vrijstelling van de invoer-btw. Vermeld 
daarom uw deelnamenummer aan de Invoerregeling op de aangifte ten invoer.

De lokale douaneautoriteit zal het nummer valideren en na validatie de 
vrijstelling toekennen.

Vanaf het moment dat u deelneemt aan de Invoerregeling meldt u de in rekening 
gebrachte btw in het EU-btw éénloketsysteem. De verschuldigde btw draagt u af.

Wij betalen daarna de ontvangen btw aan de belastingdiensten van de andere 
EU-landen, volgens uw opgave. Hierna valt de melding onder het toezicht van 
het betreffende EU-land. 

Btw e-commerce regels

Als gevolg van de nieuwe EU btw-regels is de vrijstelling op de invoer-btw voor 
zendingen met een waarde tot € 22 komen te vervallen. Dat betekent dat op 
alle zendingen van goederen van buiten de EU naar EU-consumenten de 
invoer belast is met invoer-btw. 

Verkoopt u goederen met een maximale waarde van € 150 en worden die 
goederen rechtstreeks van buiten de EU aan EU-consumenten geleverd? Dan 
is het gebruik van de Invoerregeling mogelijk handig voor u. 

U brengt dan over uw verkoopprijs het btw-tarief in rekening dat geldt in het 
EU-land van uw klant. 

U geeft deze EU-btw dan maandelijks centraal aan onder de Invoerregeling  in 
het EU-btw éénloketsysteem (Import One-Stop-Shop/i-OSS) van de 
Belastingdienst. 

De invoer van de goederen, die verkocht zijn onder toepassing van de 
Invoerregeling, is dan in de EU vrijgesteld van invoer-btw.

Meer informatie op www.belastingdienst.nl/e-commerce/Invoerregeling

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/afstandsverkopen-zoals-e-commerce-en-diensten-voor-particulieren-in-andere-eu-landen/afstandsverkopen-zoals-e-commerce-van-buiten-de-eu/afstandsverkopen-zoals-e-commerce-van-buiten-de-eu

