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Met ingang van 1 juli 2021 zijn er belangrijke wijzigingen in de regels van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde (btw) van de EU die van toepassing 
zijn op de online verkoop van goederen.

Als u producten buiten de EU koopt, kunnen deze veranderingen 
gevolgen hebben voor de kosten van die producten. 

Wat moet u weten als consument?
De btw-hervormingen van de EU bestaan uit twee belangrijke aspecten die voor consumenten van belang zijn:

De btw-vrijstelling voor invoer met een waarde tot € 22 wordt 
afgeschaft
Als u producten buiten de EU koopt met een waarde tot € 22, dan gold er voorheen een btw-
vrijstelling. De EU heeft besloten om deze vrijstelling per 1 juli 2021 af te schaffen, zodat 
bedrijven in de EU waarvoor een dergelijke vrijstelling voor verzendingen binnen de EU niet 
geldt, niet worden benadeeld. 

De EU stimuleert bedrijven buiten de EU om btw toe te voegen aan 
de verkoopprijs voor goederen tot € 150
Als u producten buiten de EU koopt, kan de verkoper ervoor kiezen om btw in de 
verkoopprijs op te nemen of u de btw bij bezorging te laten betalen. Voor de consument 
verandert dit niet. 

De EU probeert e-commercebedrijven echter zover te krijgen dat ze btw in de verkoopprijs 
opnemen. Er wordt een centraal platform geïntroduceerd (de zogenaamde Import One-
Stop-Shop of IOSS) dat het voor bedrijven buiten de EU makkelijker maakt om te voldoen 
aan de btw-wetgeving van de EU en dat hen verplicht btw te innen op het punt van de 
verkoop. 

Houd er rekening mee dat er hierdoor mogelijk importkosten bij uw
internationale bestelling onder € 22 worden toegevoegd, zoals inklaringskosten
en import-btw, als het bedrijf waarbij u uw aankoop doet geen btw berekent in 
de verkoopprijs. 

Als u producten buiten de EU koopt, controleer dan of er btw is opgenomen in 
de verkoopprijs. Als dat niet het geval is, dan is het mogelijk dat er btw in 
rekening wordt gebracht wanneer de goederen bij u worden bezorgd. 

Als u bij de bezorging van uw zending extra kosten moet betalen, dan kan dat verschillende 
redenen hebben, zoals:

• De verkoper heeft zich niet geregistreerd op het IOSS-platform
• De verzenddocumentatie was onvolledig
• De waarde van de goederen is vastgesteld boven € 150

Als u van mening bent dat er ten onrechte import-btw of andere douanekosten in rekening 
zijn gebracht, raden we u aan contact op te nemen met de verkoper.
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Wanneer moet u extra kosten betalen voor uw aankopen van buiten de EU?
Wanneer producten in de EU worden geïmporteerd, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht wanneer
deze via de douane van de EU worden ingeklaard. Wie deze importtoeslagen betaalt, wordt bepaald door de 
verzender. De verzender kan besluiten om deze importtoeslagen zelf te betalen, in welk geval hij over het algemeen
van tevoren weet welke importtoeslagen verschuldigd zijn en deze kosten opneemt in de uiteindelijke prijs die u 
betaalt bij het maken van uw aankoop. In dit geval zult u bij bezorging geen importtoeslagen hoeven te betalen.

De verzender kan er echter voor kiezen om zelf geen importtoeslagen te betalen. Als dit het geval is, kan het zijn dat
UPS bij bezorging deze importtoeslagen bij u dient te innen. Denk er altijd aan om te controleren of er btw en
importkosten bij de uiteindelijke prijs van uw aankoop inbegrepen zijn.

Welke importtoeslagen zult u bij bezorging moeten betalen?
Als de verzender heeft besloten om zelf geen importtoeslagen te betalen, kunnen deze aan u worden overgedragen. 
Als de waarde van de verzending niet hoger is dan € 150, bestaan deze importtoeslagen over het algemeen uit:

Belasting op de toegevoegde waarde (btw)

Als er nog geen btw is geïnd bij het verkooppunt, dan wordt de btw bij binnenkomst van de zending in 
de EU door de douaneautoriteiten geïnd. De btw wordt berekend als een percentage van de totale
verkoopprijs (inclusief zending). Elk land in de EU bepaalt zijn eigen btw-tarief. Het tarief dat van 
toepassing is op uw zending is dat van het land van eindbestemming. Het gemiddeld btw-tarief van de 
EU is ongeveer 21%. 

Als er geen btw is geïnd bij het verkooppunt, dan zal UPS de btw aan de bevoegde douaneautoriteiten
vooruitbetalen op het moment dat de verzending in de EU binnenkomt en dit bedrag bij bezorging bij u 
innen. 

Voorschotprovisie

Als UPS invoerrechten, belastingen en andere overheidskosten moet vooruitbetalen namens de betaler
van een zending, dan brengt UPS een toeslag in rekening op basis van de waarde van de verzonden
goederen en het gevorderde bedrag. Deze toeslag is inclusief het beheer van douaneaangiftes aan
autoriteiten en de blootstelling van UPS aan aansprakelijkheid, mocht er sprake zijn van onjuiste
aangiftes. 

Als de verzender heeft besloten de importtoeslagen aan u over te dragen en UPS verplicht is de btw en
alle andere kosten met betrekking tot uw verzending aan de douaneautoriteiten te betalen, dan zal UPS 
deze toeslag, bekend als de voorschotprovisie, bij bezorging aan u in rekening brengen. Er wordt een
lage voorschotprovisie in rekening gebracht voor goederen met een waarde tot € 22.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande kosten geen volledige lijst zijn. Afhankelijk van de specifieke
verzendkenmerken kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. 

Wat is de invloed hiervan op de totale kosten?
Om te illustreren hoe dit van invloed kan zijn op de totale kosten van uw zending, gebruiken we het voorbeeld van 
een shirt dat online bij een Britse detailhandelaar door een Duitse consument is gekocht. In dit voorbeeld heeft de 
Britse detailhandelaar geen btw geheven op het punt van verkoop. De hierna aangegeven bedragen dienen alleen ter
illustratie en verschillen van de werkelijk berekende kosten.

Hoe kunt u invoerrechten betalen?
Als er importtoeslagen verschuldigd zijn voor uw zending, geeft UPS u de mogelijkheid om de 
openstaande kosten per kaart of contant te betalen terwijl uw pakket onderweg is (als de winkelier
ons uw contactgegevens heeft verstrekt) of bij de bezorging. Het betalen van deze kosten via ons
online systeem vóór de bezorging zorgt voor een gestroomlijnde afhandeling van de zending.

Productprijs1 € 20.00

Btw op het verkooppunt (19%)3 € 0

Bij het afrekenen gefactureerd aan importkosten € 0

Totaal dat u bij het afrekenen aan de verkoper betaalt € 20.00

Btw bij invoer (19%)2 € 3.80

Voorschotprovisie3 € 6.00 

Kosten die u bij aflevering betaalt € 9.80

1 inclusief verzending 2 btw-percentage op basis van het EU-landentarief 3 Dit voorbeeld betrof Duitsland, maar de 
toeslag kan per land verschillen
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