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DOEL
• Verminderen van de administratieve lasten en kosten verbonden aan
de btw-verplichtingen voor de ondernemingen in de sector
• Een gelijk speelveld creëren voor de EU ondernemingen en niet-EU
ondernemingen in de sector
• De strijd tegen misbruik en het verlies aan btw-inkomsten die er voor
de lidstaten uit voortvloeit

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN
1. Vermoeden dat elektronische interfaces als kopers en wederverkopers optreden bij de
verkopen van goederen begrepen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan
150 euro (notie van deemed supplier)
2. Alle verkopen zullen aan de btw onderworpen zijn in de EU, ongeacht hun bedrag (naargelang
het geval, btw op de afstandsverkoop of op de invoer)
3. Invoering van een optioneel éénloketsysteem voor de leveranciers (inclusief de deemed
suppliers), die hen toelaat in één enkele lidstaat aangifte te doen van de EU btw geïnd bij hun
verkopen van goederen begrepen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan
150 euro (I-OSS)
4. Invoering van een optionele bijzondere regeling voor de douanevertegenwoordigers, die hen
toelaat de btw aan te geven en te betalen wanneer die verschuldigd is bij de invoer van goederen
begrepen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro
5. Specifieke verplichtingen voor de elektronische interfaces wanneer zij geen deemed suppliers
zijn (art. 242bis van de richtlijn 2006/112/EG)

BEOOGDE HANDELINGEN
Definitie van ‘afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde
goederen’
In hoofdzaak worden de online aankopen op websites beoogd, maar andere soorten
afstandsverkopen (vb. telefonisch) vallen er eveneens onder
Art. 14, 4, 2, richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 1), richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)

• de leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of voor
rekening van de leverancier (met inbegrip van gevallen waarin de leverancier
indirect tussenkomt bij het vervoer of de verzending van de goederen)
=> artikel 5bis van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 (ingevoegd door artikel
1,1), b), van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026) verduidelijkt deze bepaling

• vanuit een derdelandsgebied of een derde land
• ingevoerd in de EU ter bestemming van een niet-belastingplichtige particulier
(B2C-verkopen)
=> het mag eveneens gaan om een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige
rechtspersoon wiens intracommunautaire verwervingen van goederen niet aan de btw zijn
onderworpen

UITGESLOTEN HANDELINGEN

• Goederen geleverd na montage of installatie door of voor rekening van de leverancier
• Nieuwe vervoermiddelen

1E WIJZIGING – VERMOEDEN TOT RESPONSABILISERING VAN DE ECOMMERCE WEBSITES
Art. 14 bis, 1, richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 2), richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)

Indien een belastingplichtige, via het gebruik van een elektronische interface
(marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel), afstandsverkopen van uit een
derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen in zendingen met een
intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR faciliteert*, wordt die belastingplichtige
geacht die goederen zelf te hebben ontvangen en geleverd (notie van deemed supplier).
*de artikelen 5 ter, quater en quinquies van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011
(ingevoegd door artikel 1, 1), b), van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026) verduidelijken de
toepassingsvoorwaarden van deze fictie inzake btw.

1E WIJZIGING – VERMOEDEN TOT RESPONSABILISERING VAN DE ECOMMERCE WEBSITES

Verkoper

Juridische/commerciële verkoop

Levering B2B zonder vervoer* gelokaliseerd
buiten de EU

Elektronische interface
(marktplaats, platform,
portaal of soortgelijk
middel)

EU consument

Afstandsverkoop onderworpen aan de EU
btw

*artikel 36 ter van de richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door artikel 1, 1), van de richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad)

1E WIJZIGING – VERMOEDEN TOT RESPONSABILISERING VAN DE ECOMMERCE WEBSITES

Gelet op dit vermoeden, beoogt de term ‘leverancier’ in
het vervolg van deze presentatie, naargelang het geval,
de verkoper van de goederen of de elektronische
interface wanneer die laatste als deemed supplier in de
zin van artikel 14 bis, 1, van de richtlijn 2006/112/EG
wordt aangemerkt

2E WIJZIGING – EU BTW VERSCHULDIGD VANAF DE EERSTE EURO

Fundamenteel beginsel:
Een afstandsverkoop van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde
goederen (hierna genoemd: extracommunautaire VOA) zal aanleiding geven tot twee
afzonderlijke handelingen inzake btw:
• Een levering van goederen tussen de leverancier en de finale consument in de EU,
al dan niet gelokaliseerd in de EU
• Een invoer van goederen in de EU, naargelang het geval al dan niet vrijgesteld van
de btw
Minstens één van die handelingen (soms beide*) zal in de EU het voorwerp uitmaken
van een btw-heffing vanaf de 1e euro overeenkomstig het bestemmingsbeginsel
(belastingheffing in de lidstaat van verbruik)
*wanneer beide worden belast, is de bij invoer verschuldigde btw in principe aftrekbaar

2E WIJZIGING – EU BTW VERSCHULDIGD VANAF DE EERSTE EURO
• Afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een geringe
waarde (≤ 22 euro in België)
Art. 3 richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad
=> EU btw verschuldigd ongeacht de waarde van de goederen

• Invoering van een btw-vrijstelling bij invoer, uitsluitend bij gebruik van de IOSSregeling (voor de zendingen tot 150 euro), gekoppeld aan een belastingheffing op de
afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde
goederen
Art. 143, 1, c bis), richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 9), richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)

2E WIJZIGING – EU BTW VERSCHULDIGD VANAF DE EERSTE EURO

Plaats van heffing bij afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde
land ingevoerde goederen
Art. 33 richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 3), richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)

 indien LS van aankomst* >< LS van invoer: onderworpen aan de btw in de LS van aankomst
 indien LS van aankomst* = LS van invoer: onderworpen aan de btw in de LS van invoer/aankomst
*einde van het vervoer naar de koper

1E GEVAL:
LS VAN AANKOMST = LS VAN INVOER
ONDERWORPEN AAN DE BTW IN DE LS VAN INVOER

Derde land/Derdelandsgebied

Douane
Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Hypothese 1: toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
• Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in BE
• Vrijstelling van de btw bij invoer in België
• Aangifte I-OSS in de LS van identificatie van de leverancier (zie 3e wijziging)

HYPOTHESE 1: GEBRUIK REGIME I-OSS
PERSPECTIEF DOUANE

• Aangifte in principe met dataset H7 (maar kan in theorie ook met een gewone aangifte of met
vereenvoudigde aangifte)
• Aangifte moet het geldig I-OSS nummer vermelden
• Invoerder (data-element 3/15): moet particuliere bestemmeling zijn
• Kan via directe of indirecte vertegenwoordiging (vertegenwoordigingsbevoegdheid nodig)
• Aanvullende fiscale referenties - Verkoper I-OSS (data-element 3/40): code FR5 + I-OSS-nummer

HYPOTHESE 1: GEBRUIK REGIME I-OSS
PERSPECTIEF DOUANE

Douaneaangifte

I-OSS
nummer
geldig?

Aangegeven
waarde
correct (na
controle)?

Ja

Ja

- I-OSS nummer
- Waarde ≤ 150 €
Neen
Neen
Ja

Werkelijke

waarde
>150€?

Gebruik I-OSS niet mogelijk
– nieuwe aangifte ter
verbruik nodig

Gebruik I-OSS niet
mogelijk – dossier
geschillen

btw bij invoer +
event. invoerrechten
verschuldigd

→ boete btw +
boete douane

Neen

Dossier
geschillen
→ boete btw +
boete douane

Vrijstelling BE
btw bij invoer
Art. 143(1)(c bis) BTW

Derde land/Derdelandsgebied

Douane
Waarde: vanaf de eerste euro

Hypothese 2: geen toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
(Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: particulier - Normale regeling)
•
•
•
•

Extracommunautaire VOA vindt plaats buiten de EU
Btw over de invoer verschuldigd in BE
Schuldenaar van de bij invoer verschuldigde btw: particulier
Wijze van betaling van de bij invoer verschuldigde btw: aan de douane door of voor rekening van de
particulier
• Geen btw-identificatie van de leverancier in BE

HYPOTHESE 2: GEEN GEBRUIK REGIME I-OSS – SCHULDENAAR BIJ INVOER
PARTICULIER
PERSPECTIEF DOUANE
• Aangifte voor zending lage waarde (max. 150€) in principe met dataset H7 (maar kan in theorie
ook met een gewone aangifte of met vereenvoudigde aangifte)
• Invoerder (data-element 3/15): moet particuliere bestemmeling zijn
• Kan via directe of indirecte vertegenwoordiging (vertegenwoordigingsbevoegdheid nodig)
• Aanvullende fiscale referenties (data-element 3/40): moet niet worden ingevuld

Derde land/Derdelandsgebied

Douane
Waarde: vanaf de eerste euro

Hypothese 3: geen toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
(Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: leverancier)
• Btw over de invoer verschuldigd in BE
• Schuldenaar van de bij invoer verschuldigde btw: leverancier (btw-identificatie in BE en
mogelijkheid tot gebruik van E.T. 14.000 – in principe recht op aftrek in BE)
• Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in BE
• Schuldenaar van de bij de extracommunautaire VOA verschuldigde btw: leverancier (via zijn
periodieke btw-aangifte in BE)

HYPOTHESE 3: GEEN GEBRUIK REGIME I-OSS – SCHULDENAAR BIJ INVOER
LEVERANCIER
PERSPECTIEF DOUANE
• Aangifte via gewone aangifte. Aangifte in principe niet met H7 tenzij leverancier ook de
bestemmeling is.

Derde land/Derdelandsgebied

Douane
Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Hypothese 4: geen toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
(Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: particulier – Optionele
vereenvoudigingsregeling voor de douanevertegenwoordigers)
•
•
•
•

Extracommunautaire VOA vindt plaats buiten de EU
Btw over de invoer verschuldigd in BE
Schuldenaar van de bij invoer verschuldigde btw: particulier
Wijze van betaling van de bij invoer verschuldigde btw: de douanevertegenwoordiger int de bij invoer
verschuldigde btw bij de particulier, dient maandelijks een aangifte in en betaalt maandelijks de geïnde
btw (zie 4e wijziging)
• Geen btw-identificatie van de leverancier in BE

HYPOTHESE 4: GEEN GEBRUIK REGIME I-OSS – GEBRUIK “HOOFDSTUK 7”
PERSPECTIEF DOUANE

• Aangifte in principe met dataset H7 (maar kan in theorie ook met een gewone aangifte of met
vereenvoudigde aangifte)
• Vergunning nodig voor gebruik hoofdstuk 7 (uitgegeven door AADA)
• Voor niet-aanvaarde zendingen geen btw verschuldigd indien “annulatie” vòòr de 14e van de
maand na de maand van aangifte
• Maandelijkse overzicht op de 14e van de maand met alle niet-geannuleerde aangiftes en totaal
bedrag verschuldigde btw (automatische creatie voorzien door AADA)
• Met redenen omkleed verzoek vereist voor ongeldigmaking van de “geannuleerde” aangiftes
• Invoerder (data-element 3/15): moet particulier zijn
• Aangever (data-element 3/17): post of expreskoerier via indirecte vertegenwoordiging
• Vermelding toegelaten aangever (data-element 2/3 certificates and authorisations):
vergunning gebruik hoofdstuk 7
• Aanvullende fiscale referenties (data-element 3/40): moet niet worden ingevuld

HYPOTHESE 4: GEEN GEBRUIK REGIME I-OSS – GEBRUIK “HOOFDSTUK 7”
PERSPECTIEF DOUANE

Douaneaangifte

Toegelaten
aangever +
eindbestem
ming BE?

- Toepassing
hoofdstuk 7 via
code vergunning
- Waarde ≤ 150 €
- Eindbestemming
BE

Aangegeven
waarde
correct (na
controle)?

Ja

BE btw bij invoer maar
uitstel van betaling
door aangever

Ja

Art. 369 novovicies BTW

Neen
Neen

Ja

Zending
afgeleverd
?

Werkelijke

waarde
>150€?
Gebruik hoofdstuk 7 niet
mogelijk– nieuwe aangifte ter
verbruik nodig

Gebruik hoofdstuk 7
niet mogelijk –
dossier geschillen
→ boete btw +
boete douane

btw bij invoer +
event. invoerrechten
verschuldigd

Neen

Dossier
geschillen
→ boete btw +
boete douane

Neen
Ja

Tijdige
annula
tie?
Ja

Geen btw
verschuldigd

Neen

btw betalen 16e
v/d maand na
maand v. aangifte

2E GEVAL:
LS VAN AANKOMST >< LS VAN INVOER
ONDERWORPEN AAN DE BTW IN DE LS VAN AANKOMST
(= EINDE VAN HET VERVOER NAAR DE KOPER)

Derde land/Derdelandsgebied

Andere LS van de EU

Douane
Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Vervoer
Hypothese 1a: toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
•
•
•
•

Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in de andere LS
Schuldenaar: leverancier
Vrijstelling van de btw bij invoer in BE
Aangifte I-OSS in de LS van identificatie van de leverancier (zie 3e wijziging)

Opmerking: een extracommunautaire VOA kan geen aanleiding geven tot een
intracommunautaire VOA (cf. lokalisatie van de extracommunautaire VOA in de andere LS)

HYPOTHESE 1A: GEBRUIK REGIME I-OSS

PERSPECTIEF DOUANE
• Idem als slide met betrekking tot hypothese 1: geen verschil in aangifte indien
eindbestemming in België ligt of in een andere lidstaat in de EU.

Derde land/Derdelandsgebied

Andere LS van de EU

Douane
Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Vervoer
Hypothese 1b: toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
•
•
•
•

Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in BE
Schuldenaar: leverancier
Vrijstelling van de btw bij invoer in de andere LS
Aangifte I-OSS in de LS van identificatie van de leverancier (zie 3e wijziging)

Opmerking: een extracommunautaire VOA kan geen aanleiding geven tot een
intracommunautaire VOA (cf. lokalisatie van de extracommunautaire VOA in BE)

Derde land/Derdelandsgebied

Andere LS van de EU

Douane

Douane

Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Vervoer
Hypothese 2a: geen toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
• Verplichte toepassing van de opschortende regeling douanevervoer bij de invoer in BE + in het
vrije verkeer brengen in de andere LS (overeenkomstig de douanewetgeving)
• Invoer inzake btw vindt plaats in de andere LS volgens de regels van die andere LS*
• Btw over de invoer en/of de extracommunautaire VOA is verschuldigd in de andere LS*
• Geen btw-verplichtingen in België, noch voor de leverancier noch voor de koper*
*Deze regels zijn eveneens van toepassing op zendingen >150 euro wanneer de leverancier opteert voor de
toepassing van de opschortende regeling douanevervoer bij de invoer in BE en voor het in het vrije verkeer
brengen van de goederen in de andere LS

HYPOTHESE 2A : GEEN GEBRUIK VAN REGIME I-OSS - TRANSIT
+ VRIJ VERKEER IN EEN ANDERE LIDSTAAT
PERSPECTIEF DOUANE
Gewone of postale transit

Toelichting: toekomstige wijziging artikel 221(4) DWU IA – Douanekantoor dat bevoegd is
voor het in het vrije verkeer aangeven van goederen in een zending met geringe waarde
is een douanekantoor dat is gelegen in de lidstaat waar de verzending of het vervoer van
de goederen eindigt (tenzij gebruik I-OSS). Transit is dus enige optie voor deze hypothese.

Derde land/Derdelandsgebied

Andere LS van de EU

Douane

Douane

Waarde: vanaf de eerste euro
(max 150 euro)

Vervoer
Hypothese 2b: geen toepassing van de regeling I-OSS door de leverancier
• Verplichte toepassing van de opschortende regeling douanevervoer bij de invoer in de andere
LS + in het vrije verkeer brengen in BE (overeenkomstig de douanewetgeving)
• Invoer inzake btw vindt plaats in BE*
• Toepasselijke regels zijn beschreven op de volgende slide*
*Deze regels zijn eveneens van toepassing op zendingen >150 euro wanneer de leverancier opteert voor de
toepassing van de opschortende regeling douanevervoer bij de invoer in de andere LS en voor het in het vrije
verkeer brengen van de goederen in BE (met uitzondering van de mogelijkheid voor de
douanevertegenwoordiger om gebruik te maken van de optionele regeling voor douanevertegenwoordigers)

Hypothese 2b (vervolg)

Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: koper
• Extracommunautaire VOA vindt plaats buiten de EU
• Btw over de invoer verschuldigd in BE – Schuldenaar van de over de invoer verschuldigde btw:
koper
• Mogelijkheid voor de douanevertegenwoordiger om gebruik te maken van de optionele regeling
voor douanevertegenwoordigers voor zendingen ≤ 150 euro (de douanevertegenwoordiger int de
bij invoer verschuldigde btw bij de koper, dient maandelijks een aangifte in en betaalt maandelijks
de geïnde btw – zie 4e wijziging)
• Geen btw-identificatie van de leverancier, noch in België noch in de andere LS
Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: leverancier
• Btw over de invoer verschuldigd in BE – Schuldenaar van de over de invoer verschuldigde btw:
leverancier
• Btw-identificatie van de leverancier in BE (mogelijkheid tot gebruik van E.T. 14.000 – in principe
recht op aftrek in BE)
• Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in BE
• Schuldenaar van de over de extracommunautaire VOA verschuldigde btw: leverancier (via zijn
periodieke btw-aangifte in BE)

Derde land/Derdelandsgebied

Andere LS van de EU

Douane
Waarde: >150 euro

Vervoer
Hypothese 3a: in het vrije verkeer brengen in BE van zendingen >150 euro
• Invoer inzake btw vindt plaats in BE
• Toepasselijke regels zijn beschreven op de volgende slide

Hypothese 3a (vervolg)

Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: koper
• Btw over de invoer verschuldigd in BE – Schuldenaar van de over de invoer verschuldigde btw:
koper
• Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in de andere LS
• Schuldenaar van de over de extracommunautaire VOA verschuldigde btw: leverancier
• Btw-identificatie van de leverancier in de andere LS
• Dubbele heffing (economisch) in hoofde van de koper
Geadresseerde (btw-schuldenaar) bij invoer in BE: leverancier
• Btw over de invoer verschuldigd in BE – Schuldenaar van de over de invoer verschuldigde btw:
leverancier
• Btw-identificatie van de leverancier in BE (mogelijkheid tot gebruik van E.T. 14.000 – in principe
recht op aftrek in BE)
• Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in de andere LS
• Schuldenaar van de over de extracommunautaire VOA verschuldigde btw: leverancier
• Btw-identificatie van de leverancier in de andere LS

Derde land/Derdelandsgebied

Andere LS van de EU

Douane
Waarde: >150 euro

Vervoer
Hypothese 3b: in het vrije verkeer brengen in de andere LS van zendingen >150 euro
•
•
•
•

Invoer inzake btw vindt plaats in de andere LS volgens de regels van die andere LS
Btw over de extracommunautaire VOA verschuldigd in BE
Schuldenaar van de over de extracommunautaire VOA verschuldigde btw: leverancier
Btw-identificatie van de leverancier in BE

3E WIJZIGING – OPRICHTING VAN EEN ENIG LOKET VOOR DE
LEVERANCIERS
(I-OSS)
Afd. 4, Hfdst. 6, titel XII, richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 30), richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)

Bijzondere optieregeling * die de leverancier die « afstandsverkopen van uit een
derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen » ** , begrepen in
zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR, verricht, toelaat
om de in de EU verschuldigde BTW aan te geven en te voldoen door middel van één
aangifte I-OSS, gecentraliseerd in 1 enkele Lidstaat
*in geval van optie, is de regeling van toepassing op alle verkopen die de leverancier verricht in de EU
** de accijnsgoederen, bedoeld in artikel 2, 3, van de richtlijn 2006/112/EG, zijn uitgesloten van
de regeling

3E WIJZIGING – OPRICHTING VAN EEN ENIG LOKET VOOR DE
LEVERANCIERS
(I-OSS)
Voornaamste stappen van de regeling I-OSS

Alvorens verkopen op afstand te
verrichten, identificeert de leverancier*
zich in de regeling I-OSS in de LS van
identificatie. Die LS kent hem een
nummer I-OSS (IMxxxyyyyyyz) toe dat hij
moet gebruiken voor al zijn verkopen op
afstand van goederen, ingevoerd vanuit
derdelandsgebieden/derde landen en
onderworpen aan de regeling I-OSS.

Op het moment van de
verkoop op afstand (de
verkoop vindt plaats bij
de aanvaarding van de
betaling)**, rekent de
leverancier de BTW aan
van de Lidstaat van de
klant

Op het douanekantoor van
binnenkomst van de goederen in de
EU, dient de douaneaangever een
invoeraangifte in die het nummer IOSS (IMxxxyyyyyyz) van de leverancier
bevat, De douane gaat o.a. de
geldigheid van dat nummer en de
waarde van de zending (max 150€) na
voor een praktische
invrijverkeersstelling, vrijgesteld van
de BTW over invoer

Vóór het einde van de maand die
volgt op die van het moment van
de verkoop, geeft aan en voldoet
de leverancier of, indien van
toepassing, zijn EU
tussenpersoon, de verschuldigde
BTW over de verkoop door
middel van de aangifte I-OSS. Die
laatste moet worden ingediend
onder het nr. IOSS (IMxxxyyyyyyz) van de
leverancier

* Indien toepasselijk, via een tussenpersoon
** wanneer de betaling wordt verricht op het moment van de materiële levering of daarna, zal die etappe de voorlaatste zijn

PRAKTISCHE VOORBEELDEN
(1) Een Belgische verkoper verkoopt schoenen (pakket verzonden voor een waarde ≤ 150 euro) op zijn eigen
website aan particuliere klanten in België, in Frankrijk en in Duitsland. De schoenen die in juni op de website
werden betaald worden vervoerd, vanuit een fabriek in China, door een vervoerder die werkt voor rekening van
de Belgische verkoper. De verkopen komen in juli de EU binnen langs de haven van Antwerpen en worden nadien
verzonden aan de klanten. De Belgische verkoper wenst de regeling I-OSS te gebruiken.
Vóór de online verkopen

Op het moment van de online
verkopen

Op het punt van de binnenkomst in de
EU

Uiterlijk de laatste dag van de maand
die volgt op die van de verkoop

De Belgische verkoper
identificeert zich in de
regeling I-OSS in België (LS
van zijn zetel van activiteit)
langs elektronische weg. Hij
ontvangt een nummer I-OSS
(IMxxxyyyyyyz) vanwege de
Belgische autoriteiten.

De Belgische verkoper rekent
Belgische BTW aan (21%) aan zijn
Belgische klanten, Franse BTW aan
zijn Franse klanten en Duitse BTW
aan zijn Duitse klanten.

Bij de aankomst van de goederen in de
haven van Antwerpen, dient de
douaneaangever een invoeraangifte in.
De Belgische duaneautoriteiten gaan de
geldigheid van het I-OSS nummer en de
waarde van de schoenen na. Als alles
conform is, worden de schoenen in het
vrije verkeer gebracht zonder betaling
van de BTW over de invoer.

De Belgische verkoper dient een
elektronische aangifte I-OSS in in België
uiterlijk op 31 juli, houdende zijn
extracommunautaire verkopen op
afstand van de maand juni (met inbegrip
van die gerealiseerd in België). De eruit
voortkomende BTW moet worden
voldaan binnen dezelfde termijn.

PRAKTISCHE VOORBEELDEN
(2) Een Chinese verkoper, niet gevestigd in de EU, verkoopt schoenen (pakket verzonden voor een waarde ≤ 150
euro) op zijn eigen website aan particuliere klanten in België, in Frankrijk en in Duitsland. De schoenen die op de
site worden betaald in juni worden vervoerd, vanuit zijn fabriek in China, door een vervoerder die werkt voor
rekening van de Chinese verkoper. De schoenen komen in juli de EU binnen langs de haven van Antwerpen en
worden nadien verzonden aan de klanten, De Chinese verkoper wenst de regeling I-OSS te gebruiken. Hij moet
verplicht een in de EU gevestigde tussenpersoon aanduiden. Hij kiest een Belgische tussenpersoon.
Vóór de online verkopen

Op het moment de online
verkopen

Op het punt van binnenkomst in de EU

Uiterlijk de laatste dag van de maand
die volgt op die van de verkoop

De Belgische tussenpersoon
identificeert de Chinese
verkoper in de regeling I-OSS in
België (LS van de zetel van
activiteit van de tussenpersoon)
langs elektronische weg. Een IOSS nummer
(IMxxxyyyyyyz) wordt door de
Belgische autoriteiten, via de
tussenpersoon, toegekend aan
de Chinese verkoper.

De Chinese verkoper moet
Belgische BTW (21%)
aanrekenen aan zijn Belgische
klanten, Franse BTW aan zijn
Franse klanten en Duitse BTW
aan zijn Duitse klanten

Bij de aankomst van de goederen in de
haven van Antwerpen dient de
douaneaangever een invoeraangifte in. De
Belgische douaneautoriteiten gaan de
geldigheid van het I-OSS nummer en de
waarde van de schoenen na. Als alles
conform is, worden de schoenen in het vrije
verkeer gebracht zonder betaling van de
BTW over de invoer.

De Belgische tussenpersoon dient de
elektronische aangifte I-OSS van de
Chinese verkoper in in België uiterlijk
op 31 juli., houdende de door de
Chinese verkoper in de maand juni
verrichte extracommunautaire
verkopen op afstand. De eruit
voortkomende BTW moet worden
betaald binnen dezelfde termijn.

PRAKTISCHE VOORBEELDEN
(3) Een verkoper verkoopt schoenen (pakket verzonden voor een waarde ≤ 150 euro) aan particuliere klanten in
België, in Frankrijk en in Duitsland door middel van een Franse e-commerce website (platform). De in juni op de
site betaalde schoenen worden, vanuit een fabriek in China, vervoerd door een vervoerder die werkt voor
rekening van de verkoper. De schoenen komen in juli de EU binnen langs de haven van Antwerpen en worden
nadien verzonden naar de klanten. Het Franse platform, dat wordt aangemerkt als de « deemed supplier » ,
wenst de regeling I-OSS te gebruiken.
Vóór de online verkopen

Op het moment van de online
verkopen

Op het punt van binnenkomst in de EU

Uiterlijk de laatste dag van de
maand die volgt op die van de
verkoop

Het Franse platform * identificeert
zich in de regeling I-OSS in Frankrijk
(LS van zijn zetel van activiteit) langs
elektronische weg. Ze ontvangt een IOSS nummer (IMxxxyyyyyyz) vanwege
de Franse autoriteiten.

Het Franse platform rekent
Belgische BTW (21%) aan aan
de Belgische klanten, Franse
BTW aan de Franse klanten en
Duitse BTW aan de Duitse
klanten

Bij de aankomst van de goederen in de
haven van Antwerpen, dient de
douaneaangever een invoeraangifte
in. De Belgische douaneautoriteiten
gaan de geldigheid van het I-OSS
nummer en de waarde van de
schoenen na. Als alles conform is,
worden de schoenen in het vrije
verkeer gebracht zonder betaling van
de BTW over de invoer.

Het Franse platform dient een
elektronische aangifte I-OSS in
Frankrijk uiterlijk op 31 juli,
houdende zijn in de maand juni
verrichte extracommunautaire
verkopen op afstand (met inbegrip
van die gerealiseerd in Frankrijk). De
eruit voortkomende BTW moet
worden betaald binnen dezelfde
termijn.

4E WIJZIGING – INVOERING VAN EEN BIJZONDERE REGELING VOOR DE
DOUANEVERTEGENWOORDIGERS

Titel XII, hoofdstuk 7, van richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 31), richtlijn (EU) 2017/2455 van de
Raad)

Optionele bijzondere regeling voor de douanevertegenwoordigers die hen
toelaat de btw aan te geven en te betalen wanneer die verschuldigd is bij de
invoer van goederen* begrepen in zendingen met een intrinsieke waarde van
niet meer dan 150 euro
*De betrokken goederen moeten het voorwerp uitmaken van ‘afstandsverkopen vanuit derde landen of
derdelandsgebieden’

4E WIJZIGING – INVOERING VAN EEN BIJZONDERE REGELING VOOR DE
DOUANEVERTEGENWOORDIGERS

• Deze vereenvoudigingsregeling is van toepassing op de extracommunautaire VOA die voor de
regeling I-OSS in aanmerking komen, maar waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van de I-OSS

• Het is een optionele regeling voor de douanevertegenwoordigers
• Het is uitsluitend van toepassing op goederen die in dezelfde lidstaat worden ingevoerd en
geleverd => het kan in België enkel worden toegepast voor zendingen ter bestemming van
klanten in België
• Het principe is dat de btw bij invoer van bedoelde goederen moet betaald worden door de
consument, wettelijke schuldenaar

4E WIJZIGING – INVOERING VAN EEN BIJZONDERE REGELING VOOR DE
DOUANEVERTEGENWOORDIGERS
• De bij invoer verschuldigde btw moet door de douanevertegenwoordiger geïnd worden bij de
consument en betaald worden aan de Staat. Hij beschikt daarvoor over een termijn die loopt tot
de 16e dag van de maand volgend op de maand waarin de douaneaangifte is aanvaard
• Uiterlijk de 14e dag van de maand volgend op de betrokken periode, is er een maandelijkse
elektronische aangifte vereist waarin het btw-bedrag wordt opgenomen dat in het kader van deze
regeling wordt geïnd. De douanevertegenwoordiger dient een voldoende gedetailleerde
boekhouding te voeren die een controle van de juistheid van die aangifte mogelijk maakt*
*art. 63 quinquies van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 (ingevoegd door artikel 1,5), van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026

TOEPASSINGSVOORBEELD
Een leverancier verkoopt schoenen (verzonden pakketten hebben elk een waarde ≤ 150 euro) in de maand
juni aan particuliere klanten in België. Hij verzendt ze via de post. De schoenen komen in de maand juli de
EU binnen via de haven van Antwerpen en worden vervolgens naar de klanten vervoerd. De bijzondere
regeling voor de douanevertegenwoordigers wordt toegepast.
Vóór de online verkopen

Op het tijdstip van de online
verkopen

Op de plaats van binnenkomst in
de EU

Betaling en aangifte van de btw

Geen verplichtingen inzake
btw

De verkoper dient geen btw aan te
rekenen

Bij aankomst van de schoenen in
de haven van Antwerpen in de
maand juli, dient de
douanevertegenwoordiger
invoeraangiften in die het bij
invoer verschuldigde btw-bedrag
bepalen. Hij betaalt de btw niet
aan de douane.

De douanevertegenwoordiger heeft tot 14
augustus de tijd om de invoeraangiften te
‘annuleren’ indien hij de btw niet heeft kunnen
innen bij de kopers. De btw met betrekking tot de
niet-geannuleerde aangiften moet uiterlijk op 16
augustus worden betaald.
Uiterlijk op 14 augustus is er een maandelijkse
elektronische aangifte* vereist waarin het bij de
particulieren geïnde btw-bedrag wordt
opgenomen.

*De douanevertegenwoordiger dient een voldoende gedetailleerde boekhouding te voeren die een
controle van de juistheid van die aangifte mogelijk maakt.

5E WIJZIGING – BOEKHOUDVERPLICHTINGEN VAN DE
ELEKTRONISCHE INTERFACES NIET DEEMED SUPPLIER
Art. 242bis, 1, richtlijn 2006/112/EG (ingevoegd door art. 2, 11), richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad)

Indien een belastingplichtige, via het gebruik van een elektronische
interface zoals een marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel,
de levering van goederen of diensten aan een niet-belastingplichtige
binnen de Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen van titel V,
faciliteert, wordt de belastingplichtige die de levering faciliteert,
verplicht een boekhouding van die leveringen bij te houden. Deze
boekhouding bevat voldoende gegevens om de belastingautoriteiten
van de lidstaat waarin deze goederenleveringen of diensten belastbaar
zijn, in staat te stellen om de juistheid van de btw-aangifte te bepalen.

TIMING ONTWIKKELING H7

11-12/2020

11/02/2020

1/01/2021

09/2020

Project
start
Start
Developmen
t & Unit
testing

Performance
Testing

User
Acceptance
Testing

GO LIVE

TECHNISCHE INFORMATIE H7

• De technische documentatie voor de H7-aangifte vindt u op url:
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technischedocumentatie-0/idms
• De Message Implementation Guide (MIG) zal zo snel mogelijk ter beschikking gesteld worden.
• Deze informatie kan nog steeds veranderen naar aanleiding van nieuwe updates van de EU.

TIMING ONTWIKKELING BIJLAGE B
01/01/2021
03/2021

01/10/2022
01/12/2023
01/01/2023

Presentation
Notification

H7
No more VAT
exemption
(<22€)

ICS2 (Import
control System)
Post & Courrier

EXPORT
IMPORT
H1-H6
I1
A1-B3
C1

CCI (Centralize
Clearance for
Import)

