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1. Inleiding 
Het doel van dit document is om je als verkoper op Amazon te helpen inzicht te krijgen in de Europese belasting over de toegevoegde 
waarde (btw). We hebben geprobeerd de belangrijkste gebieden samen te vatten, maar dit document is niet volledig en is alleen bedoeld 
als algemene referentie. De informatie in dit document vormt geen fiscaal, juridisch of ander professioneel advies en mag niet als zodanig 
worden gebruikt. We raden je aan contact op te nemen met je professionele adviseurs voor gericht advies en hulp bij de besluitvorming of 
als je meer wilt weten over de btw-naleving.

Basiskennis van btw-vereisten is van essentieel belang voor een naadloze verkoopervaring. In dit document worden daarom de 
onderwerpen behandeld die hierop aansluiten zodat je snel aan de slag kunt. Als je al bekend bent met deze onderwerpen, kun je de 
informatie doorlezen om op de hoogte te blijven van de laatste updates of wijzigingen. 

Opmerking: De gegevens in dit document geven de juiste stand van zaken weer per 1 juli 2021. In verschillende secties van deze handleiding 
vind je officiële links van de overheid zodat je de officiële updates zelf kunt controleren.

1.1 Wat is de Europese btw?
Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Deze is van toepassing op de meeste goederen en 
diensten die worden gekocht en verkocht voor gebruik of consumptie in Europa, waar een verkoper zich 
moet registreren voor de btw¹. Btw is een algemene verbruiksbelasting op (i) de levering van goederen 
en bepaalde verplaatsingen van goederen, (ii) de verlening van diensten, en iii) de invoer van goederen 
in de EU in bepaalde specifieke omstandigheden.

1.2 Hoe werkt btw?
Btw is een verbruiks- of ‘indirecte’ belasting omdat deze uiteindelijk voor rekening van de eindgebruiker 
komt. Btw is geen heffing die door bedrijven wordt betaald, hoewel hierop enkele uitzonderingen 
gelden². Jij betaalt de btw aan de belastingdienst en de eindgebruiker betaalt de btw als onderdeel van 
de aankoopprijs. Verkopers met een btw-nummer in het betreffende Europese land waar een btw-factuur 
is vereist, moeten de in rekening gebrachte btw (inclusief het btw-tarief en het btw-nummer) op facturen aan 
klanten vermelden. Zo³ weet de klant hoeveel btw is verschuldigd op het gekochte product.  

1 In bepaalde omstandigheden waarin de jaarlijkse omzet van een verkoper lager zijn dan een bepaalde limiet (de drempel), die varieert in de EU, hoeft 
de verkoper geen btw in rekening te brengen op zijn verkoop.

2 Het basisprincipe is dat bedrijven de btw die ze over hun aankopen hebben betaald, kunnen terugvorderen en vervolgens btw op hun verkoop in 
rekening kunnen brengen. Dit betekent dat de btw pas verderop in de toeleveringsketen wordt geïnd, op het moment dat de btw door de eindgebruiker 
wordt betaald. Je kunt alleen de btw die je over je aankopen hebt betaald terugvorderen en btw op je verkoop in rekening brengen als je geregistreerd 
bent voor btw.

3 Klanten bestaan uit eindgebruikers en zakelijke klanten.
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Meer informatie over btw vind je hier:

1.3 Wat zijn de btw-tarieven?
De werkelijke toegepaste btw-tarieven verschillen tussen Europese landen (het standaardtarief moet ten minste 15% zijn) en 
tussen bepaalde producttypen. Bovendien hebben bepaalde landen bedongen dat zij andere tarieven voor specifieke producten 
mogen handhaven⁴. De btw-richtlijnen bieden de nationale Europese regeringen de mogelijkheid het aantal btw-tarieven en de 
niveaus van de btw-tarieven te bepalen, met slechts twee basisregels:

Regel 1: Het standaardtarief voor alle goederen en diensten

Regel 2: Een Europees land kan ervoor kiezen een of twee verlaagde tarieven toe te passen, maar alleen op goederen of 
diensten die in de btw-richtlijn worden vermeld.

Het standaard-btw-tarief is het tarief dat landen toepassen op alle niet-vrijgestelde goederen en diensten. Het tarief mag niet 
lager zijn dan 15% zijn, maar er geldt geen maximum.

Btw-tarieven in verschillende landen:

Lidstaat Landcode Standaardtarief Verlaagd 
tarief

Superverlaagd 
tarief Parkingtarief

Oostenrijk AT 20 10/13 - 13

België BE 21 6/12 - 12

Bulgarije BG 20 9 - -

Cyprus CY 19 5/9 - -

Tsjechië CZ 21 10/15 - -

Duitsland DE 19 7 - -

Denemarken DK 25 - - -

Estland EE 20 9 - -

4 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.html
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Griekenland EL 24 6/13 - -

Spanje ES 21 10 4 -

Finland FI 24 10/14 - -

Frankrijk FR 20 5.5/10 2.1 -

Kroatië HR 25 5/13 - -

Hongarije HU 27 5/18 - -

Ierland IE 23 9/13.5 4.8 13.5

Italië IT 22 5/10 4 -

Litouwen LT 21 5/9 - -

Luxemburg LU 17 8 3 14

Letland LV 21 12/5 - -

Malta MT 18 5/7 - -

Nederland NL 21 9 - -

Polen PL 23 5/8 - -

Portugal PT 23 6/13 - 13

Roemenië RO 19 5/9 - -

Zweden SE 25 6/12 - -

Slovenië SI 22 9.5 - -

Slowakije SK 20 10 - -

Verenigd 
Koninkrijko

UK 20 5 - -
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2. Btw-registratievereisten
2.1 Heb ik een btw-nummer nodig?
Als je goederen verkoopt of opslaat of diensten verkoopt in een Europees land, moet je je 
waarschijnlijk registreren voor de btw in elk land waarin je verkoopt of waaraan je verkoopt.  
Bovendien kun je de btw die je hebt betaald over je aankopen alleen terugvorderen en de btw op 
je verkoop in rekening brengen als je geregistreerd bent voor de btw.

a) Wanneer moet ik me registreren voor de btw?
Hieronder vind je enkele van de meest voorkomende redenen die kunnen leiden tot een verplichte 
btw-registratie. Neem voor meer informatie en advies contact op met je belastingadviseur.

1. Invoer van goederen in de EU – Je bent gevestigd buiten de EU en verzendt goederen naar 
een EU-land. Je bent bijvoorbeeld een verkoper in China en verzendt goederen vanuit China naar 
een fulfillment center in Duitsland.

2. Opslag van goederen in de EU – Het opslaan van goederen omvat het opslaan en verplaatsen van voorraad tussen 
fulfillment centers in verschillende EU-landen door jou of door Amazon (of andere derden) namens jou. Dit betekent 
dat wanneer je bent ingeschreven voor het FBA-programma of het pan-Europese FBA-programma, waarmee Amazon je 
goederen kan distribueren in EU-marketplaces van jouw keuze, je je voor de btw moet registreren in de respectievelijke 
landen van opslag.

3. Verkoop aan zakelijke klanten in de EU – Je verkoopt aan business-klanten in EU-landen die verschillen van het EU-
land van waaruit de goederen worden verzonden. Hier vind je meer informatie over onze VAT Calculation Services en 
ondersteuning voor facturering.

4. In de EU gevestigde verkoper die verkoopt aan EU-consumenten vanuit een ander EU-land

• Je hebt je niet aangemeld voor de Union One-Stop Shop – Het verkopen van goederen aan consumenten in een andere 
EU-lidstaat is belastbaar in het land van de klant (waar het vervoer naar de klant eindigt). - Je bent verplicht je voor de 
btw te registreren en periodiek btw-aangifte te doen in het land van bestemming. Vanaf 1 juli 2021 moet je, zonder de 
OSS, voor de btw zijn geregistreerd en btw-aangifte doen in elk land waarin verkoopt op afstand, zelfs als er slechts één 
enkele verkoop in dat land heeft plaatsgevonden (tenzij de vrijstellingen van micro-bedrijven op jou van toepassing zijn - 
zie hieronder)

• Je hebt je aangemeld voor de Union One-Stop-Shop - Het verkopen van goederen aan consumenten in een andere EU-
lidstaat is belastbaar in het land van de klant (waar het vervoer naar de klant eindigt). - Omdat je je hebt aangemeld bij 
de Union kun je echter de verschuldigde btw in het land van de klant melden via je Union OSS-aangifte die je in het land 
van vestiging al voltooid hebt (geef hier je OSS-aangifte op). Hierdoor is er geen btw-registratie nodig in het land van 
bestemming voor deze verkoop.

• Je bent een microbedrijf⁵ – Voor microbedrijven zijn de regels die worden toegelicht in a en b niet van toepassing. 
Wanneer je als microbedrijf verkoopt, is btw verschuldigd in je land van vestiging en hoef je je niet te registreren voor de 
btw in het land van bestemming.
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5 Je bent een micro-bedrijf als: i) Je geen dochterondernemingen of andere vaste ondernemingen in andere EU-lidstaten hebt en ii) de EU-drempel voor 
verkoop op afstand van EUR 10.000 niet overschrijdt voor verkoop die op jaarbasis vanuit je eigen land wordt geleverd.

5. Binnenlandse verkoop door een in de EU gevestigde verkoper – Als je bedrijf is gevestigd in een EU-land, je verkoopt 
aan klanten in dat land en je verkoopvolume hoger is dan de drempels voor binnenlandse verkoop, moet je je mogelijk in 
dat land registreren voor btw.

In de volgende tabel zie je de drempels voor binnenlandse verkoop en verkopen op afstand waarvoor je je moet registreren 
voor btw in de betreffende EU-landen.

 

Land Drempelwaarde voor  
binnenlandse verkoop

UK £85,000

DE €22,000*

FR €82,800**

IT €65,000

ES None

PL PLN 200,000

CZ CZK 1,000,000

NL None

6. Buiten de EU gevestigde verkoper  – Verkopers die gevestigd zijn buiten de EU, zijn onderworpen aan specifieke marketplace-
regels (Als wederverkoper beschouwd in de EU) wanneer ze binnen de EU verkopen via een online marketplace zoals 
Amazon. Vanaf 1 juli 2021 int Amazon btw over de verkoop van goederen die worden bezorgd bij B2C-klanten (Business 
to Customer) in de EU en die zijn besteld via een Amazon-store wanneer:

• Goederen worden bezorgd vanuit een voorraad die is opgeslagen buiten de EU in een verzending met een intrinsieke 
waarde van maximaal €  150 - dit wordt het éénloketsysteem voor invoer genoemd; of

• Goederen met een willekeurige waarde worden bezorgd vanuit voorraad die is opgeslagen in de EU en waar jij, de 
Verkooppartner, niet in de EU bent gevestigd - dit wordt Union One Stop Shop genoemd.

Raadpleeg de Hulp-pagina hier voor meer informatie.

* Als je in Duitsland ben aangewezen als kleine onderneming (‘Kleinunternehmer’) met alleen binnenlandse verkoop en je jaaromzet niet meer is dan 
€ 22.000, moet je een belastingcertificaat overleggen. Hier vind je meer informatie over de Duitse belastingverplichtingen. 

** Hier vind je meer informatie over de Franse belastingverplichtingen.
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 2.2 Overzicht van landspecifieke regelgeving
In deze sectie vind je een overzicht van de btw-registratievereisten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, omdat 
deze landen onlangs specifieke vereisten hebben ingevoerd. Het niet voldoen aan deze vereisten kan leiden tot het verlies van 
je verkoopprivileges op Amazon-websites. 

Het is belangrijk dat je voldoet aan je btw- en belastingverplichtingen in alle landen waarin je bedrijf actief is. Neem contact op 
met je belastingadviseur voor advies over hoe je aan je btw-verplichtingen kunt voldoen. 

Hoewel er verschillende factoren betrokken zijn bij het vaststellen van de nalevingsvereisten in de EU, hebben we deze voor de 
Amazon-websites samengevat vanuit het perspectief van de verkoper.

Btw-regelgeving voor het Verenigd Koninkrijk

Toepassingsgebied: Verkopers die zijn geregistreerd op Amazon en verkopen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk.

In de volgende situaties ben je verplicht je in het Verenigd Koninkrijk voor btw te registreren:

• Je bent een verkoper die voorraad opslaat in het Verenigd Koninkrijk, OF 

• Je bent een verkoper die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en de totale verkoop aan alle klanten in het Verenigd 
Koninkrijk is meer dan £ 85.000 (inclusief verkopen buiten Amazon), OF

• Je bent een verkoper die is gevestigd in een EU-land, verkoopt goederen aan/verplaatst goederen voor consumenten die 
zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en je totale jaarlijkse verkopen aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk zijn 
meer dan £ 70.000.

Klik hieronder voor meer informatie en veelgestelde vragen over de belastingwetgeving in het Verenigd Koninkrijk. 

8

1. Inleiding

2. Btw-
registratievereisten

5. Veelgestelde 
vragen

3. Btw-aangiften

4. Andere 
overwegingen

https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden


2.1 Heb ik een btw-nummer nodig?

   a) Wanneer moet ik me registreren 
voor de btw?

2.2 Overzicht van landspecifieke 
regelgeving

2.3 Hoe registreer je je voor de btw?

Optie 1: Laat Amazon je helpen

Optie 2: Registreer je zelf

2.4 Hoe upload je btw- en 
belastingnummers op Seller Central?

2.5 Algemene documenten vereist 
voor registratie

2.6 Enkele andere nuttige links

Btw-regelgeving voor Duitsland

Toepassingsgebied: Verkopers die op Amazon zijn geregistreerd, moeten zich voor de btw registreren in Duitsland.

De volgende niet-uitputtende lijst van transacties is onderworpen aan de Duitse btw en leidt in Duitsland tot een btw-
registratieverplichting na 1 juli 2021: 

• Je bent een verkoper die is gevestigd in Duitsland, OF

• Je hebt voorraad opgeslagen in Duitsland, OF

• Je voert Business-to-Consumer-verkoopactiviteiten uit aan klanten in Duitsland en je bedrijf is gevestigd in Europa als:

 » Je totale verkoop op afstand vanaf alle verkoopkanalen in Europa meer is dan € 10.000 per jaar. 

 » Je neemt niet deel aan Union One-Stop-Shop en doet geen aangifte over je verkoop op afstand van Business-to-
Consumer aan Duitsland in een ander EU-land.

Klik hieronder voor meer informatie en veelgestelde vragen over de belastingwetgeving in Duitsland.

Btw-regelgeving voor Frankrijk

Toepassingsgebied: Verkopers die zijn gevestigd in Frankrijk of goederen opslaan in Frankrijk of verkopen aan klanten in 
Frankrijk.

In de volgende situaties ben je verplicht je in Frankrijk voor de belasting te registreren:

• Je bent een verkoper die is gevestigd in Frankrijk en je totale verkoop aan Franse klanten, inclusief verkoop buiten 
Amazon, is meer dan € 82.800, OF

• Je bent een verkoper die voorraad opslaat in Frankrijk, OF

• Je voert Business-to-Consumer-verkoopactiviteiten uit aan klanten in Frankrijk en je bedrijf is gevestigd in Europa als:

 » Je totale verkoop op afstand vanaf alle verkoopkanalen in Europa meer is dan € 10.000 per jaar.

 » Je neemt niet deel aan Union One-Stop-Shop en doet geen aangifte over je verkoop op afstand van Business-to-
Consumer aan Frankrijk in een ander EU-land. 
 
Klik hieronder voor meer informatie en veelgestelde vragen over de belastingwetgeving voor Frankrijk.
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2.3 Hoe registreer je je voor de btw?

Optie 1: Laat Amazon je helpen

VAT Services op Amazon zijn een handige en kosteneffectieve oplossing waarmee je je btw-registratie- en btw-aangiftevereisten 
rechtstreeks vanuit Seller Central kunt afhandelen. Je wordt uitgenodigd om het eerste jaar van je abonnement gratis gebruik 
te maken van VAT Services op Amazon om je btw-registraties en -aangiften af te handelen. Meer informatie over VAT services 
op Amazon ›

Optie 2: Registreer je zelf

Zodra je hebt vastgesteld dat je je in een bepaald land voor btw moet registreren, dien je een aanvraagformulier in bij de 
belastingdienst van dat land (of neem je voor hulp contact op met een externe belastingadviseur van ons Service Provider 
Network).

Je kunt dit online doen op de speciale officiële* websites hieronder vermeld:

• UK – https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

• DE – https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html

• FR – https://www.impots.gouv.fr/portail/

• IT – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/

• ES – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml

• PL – https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us

• CZ – https://www.financnisprava.cz/en/

* Deze links leiden naar externe websites. 

Aan het einde van het btw-registratieproces krijg je een btw-nummer. Je kunt dit nummer voor de volgende doeleinden 
gebruiken:

• Bij het indienen van btw-aangiften – Geef bij de bevoegde belastingdienst op hoeveel btw je hebt geïnd en begin met 
het terugvorderen van de voorbelasting die mogelijk is toegerekend.

• Op de btw-facturen die je verstrekt - Laat de btw zien die bij klanten is geïnd.

• Vorder geld terug op relevante zakelijke kosten (klik hier voor een klein voorbeeld).
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https://sell.amazon.nl/leren/vat-middelen?#vat-services-on-amazon
https://sell.amazon.nl/leren/vat-middelen?#vat-services-on-amazon
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://m.media-amazon.com/images/G/02/FBA/amazon_VAT_ana_for-Spain_20170503.pdf


2.1 Heb ik een btw-nummer nodig?

   a) Wanneer moet ik me registreren 
voor de btw?

2.2 Overzicht van landspecifieke 
regelgeving

2.3 Hoe registreer je je voor de btw?

Optie 1: Laat Amazon je helpen

Optie 2: Registreer je zelf

2.4 Hoe upload je btw- en 
belastingnummers op Seller Central?

2.5 Algemene documenten vereist 
voor registratie

2.6 Enkele andere nuttige links

2.4 Hoe upload je btw- en belastingnummers op Seller Central?
Om ervoor te zorgen dat je transacties op de juiste manier worden belast, moet je je btw-nummers bijwerken in Seller Central zodra 
je deze hebt ontvangen. Om het btw-nummer op Seller Central te uploaden, volg je de onderstaande stappen:

Stap 1:
Navigeer naar de landingspagina Belastinginstellingen van Seller Central en klik op Btw-nummers toevoegen boven aan de 
landingspagina. Klik hier. 

Stap 2:
Navigeer naar de pagina Btw-registratie van Seller Central en klik op Btw-nummer toevoegen. 

2.5 Algemene documenten vereist voor registratie
Hieronder vind je een lijst met enkele algemene documenten die vereist zijn voor het btw-registratieproces. Dit is geen volledige lijst, 
de documenten variëren per entiteit en land. Neem voor hulp contact op met je belastingadviseur.

• Document met foto-identificatie voor wettelijke vertegenwoordiger

• Certificaat ter bevestiging van je zakelijke activiteiten

• Volmacht

• Lokaal btw-certificaat

• Statuten van het bedrijf

• Bankbrief ter bevestiging van zakelijke-bankrekeninggegevens

• Bewijs van identiteit voor wettelijke vertegenwoordiger
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings


2.1 Heb ik een btw-nummer nodig?

   a) Wanneer moet ik me registreren 
voor de btw?

2.2 Overzicht van landspecifieke 
regelgeving

2.3 Hoe registreer je je voor de btw?

Optie 1: Laat Amazon je helpen

Optie 2: Registreer je zelf

2.4 Hoe upload je btw- en 
belastingnummers op Seller Central?

2.5 Algemene documenten vereist 
voor registratie

2.6 Enkele andere nuttige links

2.6 Enkele andere nuttige links

Details van 
regelgeving Belastingdienst*

Indiening 
van 

documenten

Indiening 
van btw-
nummer

Belastingadviseurs

UK Klik hier

Klik hier Klik hier

DE Klik hier Klik hier

Klik hier om 
TC in te dienen

Klik hier 
om TD in te 

dienen

FR Klik hier Klik hier

IT Klik hier

ES Klik hier

PL Klik hier

CZ Klik hier

Als je nog vragen hebt over btw, heb je de volgende mogelijkheden: 

1. Neem contact op met het Amazon Ondersteuningsteam voor verkooppartners.

2. Bekijk onze pagina Btw-bronnen.

* Deze links leiden naar externe websites.
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https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings?ref=sc_fr_jsl_vrns&
https://sellercentral-europe.amazon.com/tsba/searchpage/taxCategory?ref=sc_eu_vrn_adv&ref_=sc_spn_na_taxlst&&
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/consolidatedRegistrations?defaultAction=DE-BusinessReg-add
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax-compliance/de-tax-declaration-acknowledgement-page
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support
https://sell.amazon.nl/leren/vat-middelen


3. Btw-aangiften

3.1 Wat is een btw-aangifte?
De btw-registratie is niet de laatste stap in het btw-nalevingsproces. Elke 
btw-plichtige is verplicht een btw-aangifte in te dienen voor elke relevante 
periode. Het btw-aangifteproces bestaat uit het voorbereiden van 
overzichten die je vervolgens indient bij de belastingdienst om informatie te 
verstrekken over je transacties in de betreffende periode. Hiermee laat je de 
belastingdienst weten welk btw-bedrag je moet betalen (of ontvangen in het 
geval van te veel betaalde btw). 

Een btw-aangifte bevat informatie over de btw die is geïnd bij klanten, 
de btw die aan leveranciers is betaald, en grensoverschrijdende verkopen, 
grensoverschrijdende aankopen, invoer en uitvoer.

3.2 Andere gerelateerde aangiftetypen
Er zijn verschillende soorten aangiften. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Intrastat: Intrastat-aangifte wordt gebruikt om informatie te verzamelen en statistieken te genereren over de handel in goederen 
tussen EU-landen. Deze overzichten zijn alleen vereist als de waarde van je leveringen hoger is dan een bepaalde drempel. Deze 
drempels variëren per land. Mogelijk moet je de volgende overzichten voorbereiden:

• Intrastat-aankomsten - overzicht met alle aangekochte goederen in een land.

• Intrastat-verzendingen - overzicht met alle verzonden goederen uit een land.

EG-verkooplijsten (EC Sales Listings, ESL): EG-verkooplijsten zijn overzichten die door EU-landen worden gebruikt om ervoor 
te zorgen dat grensoverschrijdende verkopen aan zakelijke klanten in de EU op de juiste manier worden aangegeven. Verkopers 
die goederen of diensten leveren aan voor btw geregistreerde klanten in een ander EU-land, moeten deze leveringen in ESL 
aangeven. Verplaatsingen van de eigen goederen van de verkoper tussen de fulfillment centres van Amazon moeten ook in deze 
overzichten worden opgenomen.

Naast de bovenstaande twee overzichten kunnen andere typen overzichten vereist zijn, afhankelijk van het land. In deze 
overzichten wordt over het algemeen verdere statistische informatie over de bedrijfstransacties verzameld.

Meer informatie over de typen btw-aangiften en de voorbereiding vind je hier.
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3.3 Btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES)
Met VIES kunnen handelaren de btw-nummers van hun klanten in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) bevestigen. Zo 
kunnen handelaren de geldigheid controleren van de btw-nummers die door de klant zijn opgegeven.

Amazon gebruikt VIES voor het validatieproces van btw-nummers: zodra een verkoper een btw-nummer uploadt in Seller 
Central, controleert Amazon het nummer automatisch met behulp van de VIES-database.

Je kunt op deze* link van de Europese Commissie klikken om een btw-nummer te valideren.

Je kunt de geldigheid van een door een lidstaat verstrekt btw-nummer controleren door die lidstaat te selecteren in het 
vervolgkeuzemenu en het te valideren nummer in te voeren.

3.4 Hoe vaak moet je je btw-aangifte indienen?
Dit hangt af van de vereisten van het EU-land en de verplichtingen van de verkoper in dat land. Voor veel EU-landen moeten 
btw-aangiften elke maand of elke drie maanden worden ingediend. Neem voor hulp contact op met een belastingadviseur.

* Deze link leidt naar een externe website.
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4.1 Douanerechten 

4.2 Btw bij invoer

4.3 Facturering

4.4 Creditnota’s

4.5 EORI-nummer (Economic 
Operators Registration and 
Identification Number)

4.6 Fiscale vertegenwoordiging

4. Andere overwegingen

4.1 Douanerechten
Douanerechten kunnen verschuldigd zijn op de invoer van goederen in een EU-land door een 
land buiten de EU. Het douanerecht wordt bepaald op basis van de HS-goederencode⁶ 
die van toepassing is op het product dat wordt ingevoerd en kan worden beïnvloed 
door de herkomst van de goederen. De douanerechten en de btw bij invoer worden 
berekend als een percentage van de douanewaarde van de goederen. Neem voor 
verder advies contact op met je belastingadviseur.

Wat betekenen de douanerechten voor jou als verkoper?
Goederen die van buiten de EU worden ingevoerd, moeten mogelijk douanecontroles 
ondergaan. Douanepapierwerk/documentatie (bijvoorbeeld de douaneaangifte) 
moet worden opgesteld en bij de ingevoerde goederen worden gevoegd. Deze 
documentatie is de belangrijkste informatiebron die door de douaneautoriteiten 
wordt gebruikt voor het valideren van de verschuldigde douanerechten/belastingen. 
In sommige gevallen kunnen de douaneautoriteiten de goederen echter controleren 
om te bepalen hoeveel douanerechten en/of belastingen moeten worden betaald en 
kunnen ze om aanvullende informatie vragen, waaronder om na te gaan of de goederen 
voldoen aan de EU-regelgeving.

4.2 Btw bij invoer
Naast de verschuldigde invoerrechten kan ook btw bij invoer verschuldigd zijn voor dezelfde invoer van goederen van buiten de 
EU naar een EU-land. Deze btw wordt berekend op basis van de douanewaarde van de goederen plus eventuele toepasselijke 
rechten. Btw bij invoer is normaal gesproken terugvorderbaar via je btw-aangifte⁷ mits je voor btw bent geregistreerd het land 
waar de goederen bij de douaneautoriteiten worden aangegeven en jij de ‘eigenaar’ bent van de goederen.

4.3 Facturering
In veel EU-landen verwachten klanten een btw-factuur. Op basis van de btw-wetgeving in het land vanuit je de goederen 
verzendt en waar de klant zich bevindt, kan het verstrekken van een btw-factuur vereist zijn. Het proces voor het afgeven van 
een btw-factuur is afhankelijk van het land. Klik hier voor meer informatie.

Wat betekent facturering voor jou als verkoper?
Alle voor btw geregistreerde verkopers in de EU zijn verplicht om Amazon Business-klanten voor elke bestelling een geldige 

6 Het Harmonized System (HS) van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem van namen en nummers voor de classificatie 
van verhandelde goederen/producten.

7 De acuerdo con las normas habituales de recuperación del IVA y requisitos de documentación del país en cuestión..
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4.1 Douanerechten 

4.2 Btw bij invoer

4.3 Facturering

4.4 Creditnota’s

4.5 EORI-nummer (Economic 
Operators Registration and 
Identification Number)

4.6 Fiscale vertegenwoordiging

btw-factuur te verstrekken.

4.4 Creditnota’s
Een creditnota is een document dat door een verkoper naar de klant wordt verzonden, waarin staat dat er een tegoed op zijn 
account is verstrekt voor de goederen die door de klant zijn geretourneerd. Er wordt een creditnota uitgegeven voor de waarde 
van de goederen die door de klant zijn geretourneerd. Deze kan kleiner zijn dan of gelijk zijn aan het totale bedrag van de 
bestelling. Er zijn specifieke regels met betrekking tot creditnota’s waar verkopers rekening mee moeten houden. Neem contact 
op met een belastingadviseur voor meer informatie.

4.5 EORI-nummer (Economic Operators Registration and 
Identification Number)
Een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification 
Number) is een registratie- en identificatienummer van de Europese 
Unie voor bedrijven die goederen invoeren in of uitvoeren uit de EU. 
Alle douaneautoriteiten van de EU erkennen het EORI-nummer, 
dat door een EU-land wordt toegekend. Het hebben van één 
gemeenschappelijk type identificatienummer in de EU is efficiënter, 
zowel voor ondernemers als de douaneautoriteiten.

4.6 Fiscale vertegenwoordiging
Als je een verkoper bent die niet in de EU is gevestigd, moet je in sommige 
EU-landen een fiscale vertegenwoordiger aanstellen om je te kunnen 
registreren voor btw. 

Fiscale vertegenwoordiging is het proces waarbij een persoon of bedrijf voor btw-doeleinden 
in de EU optreedt namens een niet-ingezeten onderneming. In veel EU-landen zijn vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk 
voor de btw-schuld van een verkoper die niet in de EU is gevestigd.

Als online verkoper zijn er mogelijk bankgaranties en bijkomende kosten nodig om het gebruik van een fiscale vertegenwoordiger 
te garanderen. Deze aanvullende vereisten zijn afhankelijk van de landspecifieke vereisten en de dienstverlener van fiscale 
vertegenwoordigingen.
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5. Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen inzake de belasting 
over toegevoegde waarde (btw) in de EU?

EU-landen hanteren een geharmoniseerd btw-stelsel.  Als je de btw-registratievereisten binnen de EU niet nakomt en 
deze vereisten in de toekomst niet blijft nakomen, heeft dit ernstige gevolgen:

• Meestal moet je de btw betalen die je had moeten betalen aan de betreffende (EU-)belastingdienst, plus rente 
over de btw vanaf de datum waarop deze had moeten worden betaald. Dit is normaal gesproken vanaf de datum 
waarop je een btw-nummer had moeten verkrijgen, btw over je verkopen had moeten opgeven en btw had 
moeten overdragen aan de belastingdienst (ondanks dat je in deze periode geen btw op je verkopen in rekening 
hebt gebracht).  
 
Als de belastingdienst merkt dat je je btw-verplichtingen niet bent nagekomen, moet je mogelijk een boete 
betalen. Het bedrag van de boete hangt meestal af van het verschuldigde btw-bedrag en de lengte van de 
periode waarin je niet aan je registratieverplichtingen hebt voldaan. Boetes voor te late registratie zijn over 
het algemeen een percentage op basis van het btw-bedrag dat aan de belastingdienst had moeten worden 
overgemaakt. De manier waarop de boetes worden berekend, verschilt per land. Als je je btw-verplichtingen 
opzettelijk of moedwillig niet nakomt, kun je ook strafrechtelijk worden vervolgd door overheidsinstanties.

• In het geval dat Amazon op de hoogte wordt gesteld van het niet-nakomen van je btw-nalevingsverplichtingen, 
kun je je verkoopprivileges op Amazon-websites verliezen. Je kunt geen nieuwe producten aanbieden totdat je 
hebt aangetoond dat je de btw-nalevingsverplichtingen bent nagekomen. Klik hier voor meer informatie.

Op de website Btw-bronnen vind je nuttige informatie die je kan helpen bij de afweging welke verplichtingen met 
betrekking tot btw-naleving moeten worden nagekomen. Deze informatie is niet bedoeld als een volledige handleiding 
of belastingadvies. Als je twijfelt over je verplichtingen, raden we je aan advies in te winnen bij de verantwoordelijke 
belastingdienst of een onafhankelijke belastingadviseur.
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2. Hoe wordt btw in rekening gebracht en terugbetaald?

Om btw in rekening te brengen, moet je eerst zijn geregistreerd voor btw en een btw-nummer verkrijgen. Zodra je 
voor btw bent geregistreerd, ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn op het EU-land waar je bent 
geregistreerd. Dit betekent normaal gesproken dat je btw (indien van toepassing) in rekening moet brengen op je 
verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-factuur (neem contact op met je belastingadviseur voor specifiek 
advies over factureringsvereisten).

Het bedrag van de btw dat is verschuldigd aan een lokale belastingdienst (het bedrag dat aan je klanten in rekening 
wordt gebracht), kan in mindering worden gebracht op de verschuldigde btw op je zakelijke aankopen/kosten (neem 
contact op met een belastingadviseur als je wilt weten over welke kosten btw kan worden teruggevorderd). 

Houd er rekening mee dat je de vereisten voor btw-aangifte en facturering moet controleren in elk land waar je je 
registreert. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er aanzienlijke verschillen zijn.

3. Hoe registreer je voor btw in meerdere landen?

Als je goederen in meerdere EU-landen opslaat, verplaatst of verkoopt, moet je je mogelijk in meerdere landen voor de 
btw registreren. Als dit het geval is, kan het zijn dat je btw-aangiften in meer dan één land moet indienen.

De vereisten om je in meerdere landen voor btw te registreren, variëren. We raden je aan contact op te nemen met een 
belastingadviseur, met name als je goederen in meer dan één EU-land opslaat of op afstand verkoopt binnen de EU.

4. Ik verkoop producten in een EU-land van buiten de EU (ik heb geen bedrijfsvestiging in 
de EU) en ik sla geen goederen op in de EU. Moet ik me registreren voor btw?

Vanaf 1 juli 2021 int Amazon btw over de verkoop van goederen die worden bezorgd bij B2C-consumenten in de EU 
en die zijn besteld via een Amazon-store wanneer:

• Goederen worden bezorgd vanuit een voorraad die is opgeslagen buiten de EU in een verzending met een 
intrinsieke waarde van maximaal € 150 - dit wordt het éénloketsysteem voor invoer genoemd; of

• Goederen met een willekeurige waarde worden bezorgd vanuit een voorraad die is opgeslagen binnen de EU, 
waarbij jij, de verkooppartner, niet in de EU bent gevestigd.

Wanneer goederen op een van beide manieren worden geleverd, berekent en int Amazon bij het afrekenen de 
EU-btw bij de klant. Amazon draagt deze rechtstreeks af aan de belastingdiensten in de EU. Je ontvangt niet zelf 
het btw-bedrag voor de EU in je vergoedingen en hoeft deze btw-bedragen niet te melden bij of af te dragen aan 
de belastingdiensten in de EU. Het btw-tarief dat door Amazon wordt geïnd en afgedragen, is het btw-tarief dat 
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5. Ik verkoop producten uit een EU-land in een ander EU-land.  
Waar moet ik me registreren voor btw?

Wanneer je goederen uit het ene EU-land in het andere EU-land verkoopt, moet je er rekening mee houden dat de 
btw-vereisten en -tarieven van land tot land kunnen verschillen. Als je je goederen in een EU-land opslaat, moet je 
je mogelijk ook voor btw registreren in dat EU-land. Als je je eigen goederen van het ene EU-land overbrengt naar 
het andere EU-land, of als Amazon (FBA) je goederen overdraagt vanuit een fulfillment center in ander land dat je 
als opslaglocatie voor goederen hebt aangewezen, kan de overdracht bovendien worden gezien als een transactie die 
moet worden vermeld in een btw-aangifte. Je bent verantwoordelijk om te voldoen aan alle van toepassing zijnde 
btw-verplichtingen, inclusief btw-verplichtingen voor de locaties van de Amazon-websites, de landen van waaruit je je 
goederen levert of waarnaar je je goederen verzendt, of andere landen (bijvoorbeeld het land van invoer in het geval je 
goederen invoert uit een niet-EU-land).

voor deze goederen in het land van bezorging bij je klant wordt toegepast. Als de goederen bijvoorbeeld worden 
bezorgd op een adres van de klant in Spanje, past Amazon het relevante Spaanse btw-tarief toe. Amazon int geen 
btw over de verkoop of bezorging van goederen aan btw-plichtige klanten in de EU wanneer de huidige btw-
aangifteverplichtingen blijven gelden.

Wel moet je nog steeds voldoen aan de btw-registratievereisten in de EU-landen waar je een voorraad hebt. 

Daarbij wordt de btw-vrijstelling voor de verkoop van goederen onder EUR 22, waarbij goederen aan EU-klanten 
worden bezorgd vanuit voorraad die buiten de EU is opgeslagen, wordt vanaf 1 juli 2021 ook afgeschaft.  
Het Btw-tarief van het EU-land van bestemming is van toepassing op deze verkoop.

Houd er rekening mee dat, als gevolg van een gerelateerde wijziging in de Franse btw-regels, bestellingen die 
rechtstreeks door verkooppartners worden uitgevoerd voor bezorging in Frankrijk vanaf een niet-EU-locatie, vanaf 
1 juli 2021 zijn beperkt tot EUR 150 per bestelling. Klanten kunnen geen bestellingen plaatsen boven EUR 150 die 
rechtstreeks door verkooppartners in Frankrijk worden uitgevoerd. Als je voorraad echter in de EU wordt opgeslagen, 
blijven we alle bestellingen, ongeacht de verzendwaarde, faciliteren voor klanten in Frankrijk.
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7. Wat is een belastingidentificatienummer?

Een belastingidentificatienummer is het officiële belastingidentificatienummer dat is verstrekt door het land waar het 
bedrijf van de verkooppartner wettelijk is gevestigd. Als het bedrijf bijvoorbeeld wettelijk is gevestigd in Frankrijk, is het 
lokale belastingidentificatienummer het SIRET-nummer. Een ander voorbeeld: als het bedrijf wettelijk is gevestigd in 
China, is het lokale belastingidentificatienummer de Uniform Social Credit Code of, als het bedrijf als individu werkzaam 
is, het ID-nummer van de Chinese ID-kaart. 

6. Wat is het verschil tussen een btw-nummer van de EU en een lokaal btw-nummer?

Btw-nummer van de EU: Btw-nummer dat is gevalideerd en wordt vermeld in VIES. Het btw-nummer van de EU wordt 
voorafgegaan door een landvoorvoegsel (bijvoorbeeld IT voor Italië, ES voor Spanje) van het land dat het nummer heeft 
toegekend.

Lokaal btw-nummer: Een lokaal btw-nummer heeft geen landvoorvoegsel en is in principe alleen bedoeld voor 
binnenlandse transacties in het land dat het nummer heeft toegekend (bijvoorbeeld aankopen van een binnenlandse 
leverancier).
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