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Inleiding

Heb je een btw-nummer nodig?
Als je goederen verkoopt of opslaat of diensten verkoopt in een Europees land, moet je je waarschijnlijk 
registreren voor 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 verkopen in rekening brengen als je 
geregistreerd bent voor btw. 

Wanneer moet je je registreren voor 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 fiscale dienstverlener.

1. Goederen importeren in een EU-land van buiten de EU – Als je buiten de EU gevestigd bent en 
goederen verzendt naar een EU-land, gelden voor jou de btw-vereisten van de EU-landen waar de 
goederen worden geïmporteerd.

Je bent bijvoorbeeld een verkoper in China en verzendt goederen vanuit China naar een fulfillment center 
in Duitsland.

2. Goederen importeren in het Verenigd Koninkrijk van buiten het Verenigd Koninkrijk – Als je buiten 
het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en goederen naar het Verenigd Koninkrijk verzendt, gelden voor 
jou de btw-vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Je bent bijvoorbeeld een verkoper in China en verzendt goederen vanuit China naar een fulfillment center 
in het Verenigd Koninkrijk.

3. Goederen opslaan in een EU-land of in het Verenigd Koninkrijk – Als je goederen opslaat, wat omvat 
dat jij of Amazon (of andere derden) namens jou je voorraad opslaat en verplaatst tussen Fulfillment Centers 
in verschillende EU-landen of in het Verenigd Koninkrijk, gelden voor jou de btw-vereisten van de landen 
waar de goederen worden opgeslagen, hetzij door jou of door andere faciliteiten van derden namens jou.  
Dit houdt in dat je bent ingeschreven voor het FBA-programma of het Britse FBA-programma of het 
Pan-Europese FBA-programma, waarmee Amazon je goederen kan 
distribueren binnen EU- en Britse marketplaces (door jou aangewezen).

Belangrijk: Het doel van dit btw-registratiehandboek is om je te helpen inzicht te krijgen in de Europese 
btw-registratievereisten als verkoper op Amazon. Voor je gemak probeert dit document je richtlijnen te 
geven over basisconcepten over btw-registratie en het proces van btw-registratie wanneer je je aanmeldt 
bij Btw-services op Amazon, bijgewerkt vanaf 1 mei 2021.

Een basiskennis van btw-vereisten is een belangrijke input voor een naadloze verkoopervaring en je vindt 
ook inleidende btw-onderwerpen in ons Europees btw-educatiehandboek, dat jehier kunt downloaden.

Dit btw-registratiehandboek is niet volledig en is alleen bedoeld voor gebruik als algemene referentie. De 
informatie in dit document vormt geen fiscaal, juridisch of ander professioneel advies en mag niet als 
zodanig worden gebruikt. 

Amazon biedt geen fiscale nalevingsservices (zoals btw-registratie of indiening van btw-aangiften) of 
belastingadviesservices aan jou. Deze services worden uitgevoerd door externe belastingdienstverleners, 
in samenwerking met Amazon. We raden je aan contact op te nemen met je professionele adviseurs voor 
specifieke richtlijnen en besluitvorming of als je meer wilt weten over de btw-naleving. 

!

terug naar samenvatting
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https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/NL.pdf


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

5. Verkopen aan business-klanten in het Verenigd Koninkrijk – Je verkoopt aan business-klanten in 
het Verenigd Koninkrijk met voorraad die in het Verenigd Koninkrijk is opgeslagen. Hier vind je meer 
informatie over onze VAT Calculation Services en ondersteuning voor facturering.

6. Verkoop aan EU-consumenten vanuit een ander EU-land boven de ‘drempelwaarde voor verkopen 
op afstand’ – Als je goederen vanuit een EU-land naar consumenten naar andere EU-landen levert, 
moet je je mogelijk registreren voor btw als je verkoopvolume hoger is dan de “Drempelwaarde voor 
verkopen op afstand” voor die bestemming of landen waarnaar de goederen worden geleverd.

7. Binnenlandse verkoop door een gevestigd bedrijf in de EU of het Verenigd Koninkrijk – Als je 
bedrijf is gevestigd in een EU-land of het Verenigd Koninkrijk en je verkoopt aan klanten in dat land, kan 
dit leiden tot het gelden van btw-vereisten in het land waar de verkoper is gevestigd en waarvoor een 
registratiedrempel geldt.

Klik hier voor meer informatie over btw en wat leidt tot btw-registratie.

Duitsland

Frankrijk

ItaliëSpanje

Polen

Tsjechië

Voor welke landen kun je 
gebruikmaken van VAT Services op 
Amazon?
Je kunt nu gebruikmaken van VAT Services op Amazon in maximaal 
zeven landen – Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Spanje, Polen en Tsjechië.

VAT Services op Amazon ondersteunen geen btw-registratie of 
-aangiften in het land waar je bedrijf is gevestigd. Als je bedrijf 
bijvoorbeeld in Duitsland is gevestigd, kun je geen gebruik maken 
van VAT Services op Amazon voor btw-registratie of -aangifte in 
Duitsland.

Let op: VAT-services op Amazon biedt geen ondersteuning 
voor de Britse regeling met vast tarief.!

VAT Services op Amazon
Wat is VAT Services op Amazon?
VAT Services op Amazon zijn een oplossing voor btw-naleving waarmee je je btw-registratie- en btw-
aangifteverplichtingen online kunt beheren via externe belastingdienstverleners op Seller Central. Hiermee 
kun je meer tijd besteden aan het uitbreiden van je bedrijf in heel Europa, door de btw-naleving gemakkelijker 
en efficiënter af te handelen.

terug naar samenvatting

44

VK

https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/actions-that-trigger-vat-obligations?ref=sc_eu_VATedu_euvat_VATtriggers
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/actions-that-trigger-vat-obligations?ref=sc_eu_VATedu_euvat_VATtriggers
https://www.amazon.nl/btw


Wie komt er in aanmerking voor deelname aan VAT Services 
op Amazon?
Alle Amazon-verkopers die geregistreerd zijn om in een Europese marketplace te verkopen, komen zonder 
beperkingen in aanmerking om zich aan te melden voor VAT Services op Amazon.

Wat zijn de kosten voor VAT Services op Amazon?
Vanaf 1 mei 2021 zijn de kosten voor VAT Services op Amazon als volgt opgebouwd:

• Btw-registratie:  €50 per land – eenmalige kosten

• Fiscale vertegenwoordiging: €250 per land per jaar. 
 Deze vergoeding is alleen van toepassing op landen waar je een lokale belastingvertegenwoordiger 

moet hebben om namens jou aan je btw-verplichtingen te voldoen. In het bijzonder vereisen Frankrijk, 
Italië, Spanje en Polen een fiscale vertegenwoordiging voor verkopers die buiten de EU gevestigd zijn.

• Btw-aangifteservices: tot €399 per land per jaar.
We bieden korting op je kosten voor btw-aangifte wanneer je voor meer landen indient.

Als je al in 5 landen aanvraagt met VAT Services op Amazon, brengen we geen extra btw-
aangifteservicekosten in rekening voor een extra land dat je toevoegt! Zie onderstaande tabel voor 
gedetailleerde informatie over de kosten.

Zodra je je btw-nummer(s) hebt ontvangen en je eerste btw-aangiftehebt gestart, betaal je 
maandelijkse kosten. Deze kosten beginnen al vanaf EUR 33,30 per land, per maand (plus extra fiscale 
vertegenwoordigingskosten indien van toepassing). De werkelijke kosten die je betaalt, zijn afhankelijk 
van het aantal landen waarop je bent geabonneerd op VAT Services op Amazon. We hebben een 
trapsgewijze kostenstructuur waarbij je lagere kosten per land betaalt als je bent geabonneerd op meer 
landen.

No. of 
countries 1 2 3 4 5 6 7

Total 
montly fee €33 €62 €92 €117 €142 €142 €142

One-time Fee

Monthly Fee

VAT Registration Fee
€50/one-time fee
to VAT register 1 country with our tax service providers.

VAT Filings Fee
from €33/month
Total monthly fee by number of filing countries

Monthly Fee
- only if needed

Fiscal representation
€21/month/country
for each country where you need Fiscal 
representation

Do you already have a  
VAT number?
You do not need to pay this fee!

+

Adding the 6th and 7th 
country is free

Are you a UK or EU seller?
You do not need to pay this fee!

If you are based outside of UK or EU, you will 
be required fiscal representation when selling 
in France, Italy, Spain and Poland.

Learn more about our promotion here › 5
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VAT Services op Amazon - Verkopers buiten 
Europa en buiten het Verenigd Koninkrijk
Waarom lid worden van VAT Services op Amazon?
VAT Services op Amazon zijn een handige en kosteneffectieve btw-conformiteitsoplossing om je btw-
registratie- en aangiftevereisten af te handelen. We bieden VAT Services aan op Amazon in het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Tsjechië. 

Je kunt je selectie van landen waarin je van de services wilt profiteren aanpassen door een van de bovengenoemde 
landen toe te voegen of te verwijderen voordat je de aanvraag voor btw-registratie indient. Voor elk land begin 
je met je btw-aangifte op Seller Central zodra je je btw-nummer en btw-certificaat hebt ontvangen.

• Ondersteuning voor btw-registratie: Stap voor stap word je door een fiscale dienstverlener begeleid 
door het btw-registratieproces om je btw-nummers voor jouw geselecteerde landen te ontvangen.

• Online btw-aangifte inschakelen: Als je je btw-nummer en btw-certificaat voor een land ontvangt, 
stap je over naar Seller Central voor online aangifte voor dat land.

• Geïntegreerde service in je Seller Central: Seller Central-overzichten voor je Amazon-transacties 
(verkopen, retourzendingen, grensoverschrijdende voorraadbewegingen) worden geïntegreerd in VAT 
Services op Amazon en worden automatisch gedeeld met je fiscale dienstverlener samen met je gegevens 
die niet van Amazon zijn en je importgegevens (zoals door jou geüpload in Seller Central), om je netto-
btw-verplichtingen te berekenen.

• Kosteneffectief: Maandelijkse abonnementskosten vanaf EUR 33,30 per land, per maand (plus extra 
fiscale representatiekosten indien van toepassing).

• Pas je btw-registratie en -aangifte aan: Je bent vrij om je te registreren en de aangifte te doen in het 
VK, DE, FR, IT, ES, PL, CZ (minimaal 1 land, maximaal 7 landen).

• Kies je fiscale dienstverlener: VAT Services op Amazon hebben ervaren en vertrouwde fiscale 
dienstverleners in Europa geselecteerd om je tegen een kosteneffectieve vergoeding ondersteuning te 
bieden op meerdere geografische locaties. Wanneer je je aanmeldt, kun je je favoriete partner kiezen uit 
de selectie van partners die beschikbaar zijn voor je land van vestiging.

Meer informatie over de inbegrepen services en onze huidige promotie vind je hier ›

terug naar samenvatting
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Wat is de rol van Amazon in VAT Services op Amazon?
Amazon onderhoudt en biedt de interface voor VAT Services op Amazon binnen Seller Central. Via Seller 
Central kunnen verkopers op Amazon: 

• Rapporten over btw-transacties van Amazon die zijn geconsolideerd door Amazon bekijken

• Transacties voor verkoop en aankopen die niet van Amazon zijn (indien van toepassing), opgeven

• Overzichten van btw-aangifte bekijken 

• Bedragen van btw-betalingen controleren

Amazon biedt alleen de interface voor VAT Services op Amazon, inclusief de technologie, die jou en de 
fiscale dienstverlener kan helpen je transactiegegevens te consolideren en je btw-nalevingsverplichtingen 
gemakkelijker te beheren. Amazon biedt je geen fiscale nalevingsservices zoals 
btw-registratie of indiening van aangiften of belastingadviesservices.

https://www.amazon.nl/btw


Daarnaast kun je contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon als je 
hulp nodig hebt bij de specifieke gevallen die hieronder worden vermeld:

1. Je abonnement opzeggen;

2. Elke vraag met betrekking tot Seller Central;

3. Btw-aangiften via Seller Central;

4. Specificaties en kosten van btw-promotie

Klik hier om het ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon te bereiken ›

Amazon biedt alleen de interface voor VAT Services op Amazon, inclusief technologie, die jou en de fiscale 
dienstverlener kan helpen je transactiegegevens te consolideren en je btw-nalevingsverplichtingen 
gemakkelijker te beheren. Amazon biedt je geen fiscale nalevingsservices zoals btw-registratie of 
indiening van aangiften of belastingadviesservices.!
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Wie is de belastingdienstverlener, wat is zijn rol?
Wanneer je je aanmeldt voor VAT Services op Amazon, sluit je direct een overeenkomst met een externe 
belastingdienstverlener om je te helpen met btw-registratie en -aangifte. 

Wanneer je btw-registratie nodig hebt, zal je belastingdienstverlener: 

• Bepalen welke documenten je bij de relevante autoriteiten moet indienen en controleren of de vereiste 
documenten volledig zijn  

• De belastingaanvraagformulieren voorbereiden en indienen bij de bevoegde autoriteiten

De belastingdienstverlener ontvangt je btw-nummers namens jou en verstrekt ze aan je. Afhankelijk van 
het land kunnen btw-nummers ook rechtstreeks door de autoriteiten naar jou worden verzonden.  

De belastingdienstverlener doet het voorbereidende werk voor je, om btw toe te passen op je 
transactiegegevens (Amazon en niet van Amazon zoals gecontroleerd en verstrekt door jou);

• Dient namens jou definitieve btw-overzichten in bij de betreffende belastingdienst. Je kunt de 
conceptberekeningen en betaalgegevens rechtstreeks online bekijken op je dashboard in Seller Central;

• Berekent je maandelijkse/driemaandelijkse btw-verplichting met betaalgegevens per land zodat je de 
betalingen efficiënt kunt starten.

Daarnaast kun je rechtstreeks contact opnemen met de belastingdienstverlener als je hulp nodig hebt met de 
specifieke gevallen die hieronder worden vermeld:

1. Btw-overdracht- en btw-registratieproces dat door de belastingdienstverlener wordt afgehandeld;

2. Btw-aangiften die rechtstreeks door de belastingdienstverlener worden verwerkt;

3. Belastingkennisgeving en beheer van boetes;

4. Belastingadvies en advies*..

* Belastingadvies en -bijstand door de belastingdienstverlener wordt niet verwerkt door 
Amazon en de belastingdienstverlener biedt, in het kader van VAT Services op Amazon, 
btw-nalevingsservices aan, maar geen belastingadviesservices. Als je geïnteresseerd 
bent in aanvullende services, zoals belastingadviesdiensten, kun je deze afzonderlijk 

https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym
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inschakelen, buiten de VAT Services op Amazon. 

Neem indien nodig contact op met je belastingdienstverlener voor belastingadvies.

Klik hier om de aanvullende diensten die door onze belastingdienstverleners worden aangeboden en hun kosten te 
bekijken..

Ik heb al een btw-nummer - Wat is het proces om met je btw-
aangifte met VAT Services op Amazon te beginnen?
Als je wilt beginnen met het indienen van VAT Services op Amazon, ga je naar Seller Central, ga je naar 
Overzichten in het hoofdnavigatietabblad en klik je op ‘Je btw beheren’.Je belandt op de pagina VAT Services 
op Amazon. Je kunt naar het gedeelte ‘Alleen hulp nodig bij aangiften?’ scrollen, waar je een korte 
beschrijving van het proces kunt vinden en op. ‘Nu starten’ kunt klikken.

Klik op “Beheer uw btw ”

Klik op ´Nu starten´

https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/Tax_Provider_Selection_Flyer_EN_v1.2.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


1. Vul het formulier in

Vul het formulier in met basisinformatie over je bedrijf. De belastingdienstverlener gebruikt de antwoorden die 
je in het formulier opgeeft om je bedrijf beter te leren kennen en je account correct in te stellen.

Het formulier bevat vragen zoals het land van herkomst, het type bedrijf en de landen waarin je btw wilt 
indienen met VAT Services op Amazon.

2. Documenten verzamelen 

Om nauwkeurige en correcte btw-aangiften te kunnen indienen, wordt je gevraagd om de belastingdienstverlener 
een aantal documenten te sturen, waaronder (maar niet beperkt tot):

a. btw-registratiecertificaten 

b. Vorige btw-aangiften, Intrastat en ICL-opgave

c. eventuele openstaande correspondentie met de belastingdienst 

Alle documenten die door de belastingdienstverlener worden aangevraagd, zijn verplicht, tenzij anders vermeld.

3. Onderteken en verstuur volmachten

Zodra het formulier en de documenten zijn geverifieerd, ontvang je via e-mail of via de online portal van de 
belastingdienstverlener een aantal volmachtdocumenten die je kunt controleren, afdrukken, ondertekenen, 
uploaden/retourneren per post, zoals voorgeschreven door de belastingdienstverlener. 

4. Verstrek aanvullende informatie over je producten 

Als laatste stap voordat je je btw indient, moet je aanvullende informatie over je producten verstrekken met 
behulp van ons bestand productbelasting. Hier vind je meer informatie.

Je moet er ook voor zorgen dat als je goederen verkoopt die niet tegen het standaardtarief worden belast, je 
de belastingcodes van je producten hebt bijgewerkt. Hier vind je meer informatie.

Ik heb al een btw-nummer; waarom moet ik documenten verstrekken?
De belastingdienstverlener heeft de gevraagde documenten nodig om nauwkeurige en correcte btw-aangiften 
voor te bereiden en deze namens jou te kunnen indienen. Alle documenten die door de belastingdienstverlener 
worden aangevraagd, zijn verplicht, tenzij anders vermeld.

Welke bedrijfsgegevens en documenten moet ik verstrekken om over te dragen aan VAT 
Services op Amazon?
Bij de overdracht aan VAT Services op Amazon krijg je een belastingdienstverlener toegewezen die je kunt 
wijzigen naar je voorkeur uit de selectie van belastingdienstverleners die beschikbaar zijn voor je land van 
vestiging. Je externe belastingdienstverlener geeft aan welke documentatie je met hen moet delen.

Hieronder vind je een lijst met documenten waar veel om wordt gevraagd: 

• Btw-registratiecertifica(a)t(en)

• Kopie van de laatste btw-aangifte  

• Gegevens over per wanneer overname geldig zijn

• Oprichtingsakte van bedrijf

• Foto-ID voor directeuren

9

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202104830?
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G202088390


Gebruikershandleiding 

Navigeer naar ´VAT Services op Amazon´ in Seller Central
Als je in Seller Central naar ‘VAT Services op Amazon’ wilt navigeren, moet je je aanmelden bij je Seller Central-
account, ga je naar ‘Overzichten’ in het hoofdnavigatiegedeelte en (a) op 'Je btw beheren' klikken.

Hoe lang duurt het om succesvol over te stappen naar VAT Services op Amazon?
De tijdlijn van het proces is afhankelijk van de landen waarvoor je overbrengt via VAT Services op Amazon 
en op tijd moet je de ondertekende POA’s opgeven. De gemiddelde overdrachtstijd zou tussen 2 en 4 weken 
liggen.

Klik op ‘Je btw beheren’ op 
de startpagina van Seller 

Central

• Log-ins van overheidsinstellingen (alleen Verenigd Koninkrijk)

• Invullen van POA-formulieren voor elk land (ondertekend door de verkoper)

terug naar samenvatting

Houd er rekening mee dat de externe belastingdienstverlener aanvullende documenten van je kan 
vragen boven op de hierboven vermelde documenten.!

10

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


Ga naar VAT Services op Amazon 

Je belandt op de Welkom-pagina van VAT Services op Amazon. Hier kun je de functies en voordelen van het 
product in detail bekijken.

Zodra je klaar bent, klik je op ‘Nu beginnen’ om verder te gaan en je aan te melden voor VAT Services op 
Amazon.  

Je wordt doorgestuurd naar het dashboard VAT Services op Amazon. Je kunt op elk moment in de toekomst 
terugkeren naar dit dashboard door op ‘Je btw beheren’ te klikken in het tabblad ‘Overzichten’ op de 
startpagina van Seller Central.

Klik op ´Nu starten´

Klik op ´Nu starten´

11



Btw-registratie

1. Bevestig je profielgegevens

2. Je abonnement aanpassen

3. Kies een belastingpartner

terug naar samenvatting
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Houd er rekening mee dat de validatie tot twee werkdagen in beslag neemt. Als je bestaande btw-
nummers voor een of meerdere landen na twee werkdagen niet worden gevalideerd, kun je nog 
steeds op de knop Doorgaan klikken en doorgaan met de andere landen. Je kunt de landen die nog 
in behandeling zijn, later toevoegen via je dashboard voor btw-registratie.!

Tip: Als er iets moet worden bijgewerkt, klik dan op de knop ‘Bewerken’ om bij te werken en vervolgens 
op ‘Bevestigen’

1. Bevestig je profielgegevens

Op deze pagina moet je informatie verstrekken en bevestigen over je soort bedrijf, je bedrijfsnaam en je land 
van vestiging. De reeks vragen die daaruit komt, moet volledig worden ingevuld. Als er niets hoeft te worden 
bijgewerkt, kun je op de knop ´Bevestigen´ klikken om verder te gaan naar de volgende stap.

De verstrekte antwoorden worden door de belastingdienstverlener gebruikt om namens jou de benodigde 
aanvraagformulieren vooraf in te vullen voor alle landen die je in de volgende stap selecteert, zodat jij tijd en 
moeite bespaart.

Bestaande btw-nummers:  

Als je al bestaande btw-nummers hebt voor een Europees land, moet je deze toevoegen door op de knop 
‘Bestaand btw-nummer toevoegen’ te klikken. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Belastinginstellingen, 
waar je een bestaand btw-nummer kunt toevoegen. Zodra je klaar bent, kun je direct terugkeren naar dit 
dashboard of door op ‘‘Je btw beheren’ te klikken onder ‘Overzichten’ in het hoofdnavigatietabblad.

Selecteer je ‘Soort bedrijf’ en geef 
‘Bedrijfsnaam’ en ‘Land van vestiging’ op

Voeg ‘Bestaand btw-nummer’ 
toe (indien van toepassing) 

13



Houd er rekening mee dat als je al btw bent geregistreerd via VAT Services op Amazon en je je EU-
activiteiten wilt uitbreiden, je op elk moment eenvoudig de uiteindelijke ontbrekende landen aan VAT 
Services op Amazon kunt toevoegen via het land voor toevoegen.

2. Je abonnement aanpassen

!

In dit gedeelte kun je je abonnement aanpassen door de landen te selecteren waarin je btw-geregistreerd wilt 
zijn. Als je een van de landen wilt toevoegen, kun je op Land toevoegen klikken. Als je een van de weergegeven 
landen wilt uitsluiten, kun je dit doen door op de knop Verwijderen te klikken.

Bekijk daarnaast de Actievoorwaarden en je kunt ook de Amazon-tarievenlijst bekijken.

3. Kies een belastingpartner
In het gedeelte Je belastingpartner zie je de belastingdienstverlener die automatisch aan je is toegewezener.

Klik hier om je belastingpartner te wijzigen

Amazon-
tarievenlijst 

bekijken
Landen 

verwijder

Land 
toevoegen

Algemene voorwaarden 
bekijken 
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Je hebt de mogelijkheid om de belastingdienstverlener die automatisch aan je is toegewezen, te wijzigen. De 
belastingdienstverlener wijzigen:

1. Klik op: Klik hier;

2. Selecteer de favoriete belastingdienstverlener uit de keuzes die aan jou worden weergegeven;

Houd er rekening mee dat als je niet de mogelijkheid hebt om een andere belastingdienstverlener 
te selecteren of je als gewenste dienstverlener niet beschikbaar is om te kiezen, dit betekent dat 
momenteel alleen de weergegeven belastingdienstverlener(s) beschikbaar zijn.

Zodra je de Algemene voorwaarden van de toegewezen/gekozen belastingdienstverlener hebt 
ondertekend, kun je de belastingdienstverlener ook niet opnieuw wijzigen.

!
Als je ten slotte je abonnement op VAT Services op Amazon wilt bevestigen, bekijk je de algemene voorwaarden 
en klik je op de knop Akkoord en doorgaan.

3. Bekijk de algemene voorwaarden ervan.

4. Zodra je klaar bent, klik je op ‘Ik ga akkoord’ om verder te gaan. 

Bekijk de Algemene voorwaarden van Amazon 
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4. Geef je contactgegevens op
Nadat je op de knop ‘Akkoord en doorgaan’ hebt geklikt, vul je het contactformulier in met je verkoperstoken, 
e-mailadres, contactnummer en WeChat-ID (indien van toepassing). Klik vervolgens op de oranje knop om 
verder te gaan. 

Vul het contactformulier in

Klik hier om door te gaan

Houd er rekening mee dat het erg belangrijk is dat je je juiste verkopertoken-ID en geldige 
contactgegevens opgeeft, zodat de belastingdienstverlener contact met je kan opnemen om je btw-
registratie te voltooien.!

Nu kun je op de blauwe link klikken om terug te keren naar je statusdashboard van VAT Services op Amazon 
op Seller Central.

Zodra je terug bent oo Seller Central, kun je de status van elk geselecteerd land bekijken. 

Je belastingdienstverlener zal binnen drie werkdagen contact met je opnemen. Als je contact wilt opnemen 
met je belastingdienstverlener, vind je de contactgegevens op je Statusdashboard.
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Land Geschatte tijd voor het ontvangen van btw-nummers na 
indiening van de aanvraag

Verenigd Koninkrijk 4 tot 6 weken

Duitsland 6 tot 14 weken

Frankrijk 9 tot 11 weken

Italië 6 tot 8 weken

Spanje 6 tot 8 weken

Polen 4 tot 6 weken

Tsjechië 2 tot 3 weken

5. Begin je btw-registratie met je belastingdienstverlener
Je belastingdienstverlener neemt contact met je op over de documenten die nodig zijn voor de btw-registratie 
en ondersteunt je tijdens het proces. Je moet de instructies van de belastingdienstverlener volgen; je hoeft 
geen aanvullende actie te ondernemen.

Hoe lang duurt het om het btw-nummer(s) te krijgen? 

De tijdlijn voor btw-registratie kan sterk variëren, afhankelijk van het rechtsgebied/de rechtsgebieden waarin 
je je registreert voor btw. Zodra je het formulier hebt ingevuld en alle vereiste documenten hebt verzameld: 

• De belastingdienstverlener heeft niet meer dan vijf werkdagen nodig om je aanvragen in te dienen bij 
de belastingdienst. 

• De belastingdienst verwerkt de meeste btw-aanvragen binnen 30 tot 60 dagen

Contactgegevens van de 
belastingdienstverlener
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Krijg ondersteuning tijdens het proces van btw-registratie

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de belastingdienstverlener als je hulp nodig hebt met de specifieke 
gevallen die hieronder worden vermeld:

1. Btw-overdracht- en btw-registratieproces dat door de belastingdienstverlener wordt afgehandeld;

2. Btw-aangiften die rechtstreeks door de belastingdienstverlener worden verwerkt;

3. Belastingkennisgeving en beheer van boetes;

4. Belastingadvies en advies*.

Als je contact wilt opnemen met je belastingpartner, gebruik je de contactgegevens op je dashboard voor 
btw-registratie in Seller Central.

Je kunt in plaats daarvan contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon 
voor de gevallen waarin de belastingdienstverlener je niet heeft kunnen ondersteunen en voor de specifieke 
gevallen die hieronder worden vermeld:

1. Land toevoegen/verwijderen;

2. Je abonnement opzeggen;

3. Elke vraag met betrekking tot Seller Central;

4. Btw-aangiften via Seller Central;

5. Specificaties en kosten van btw-promotie.

Klik hier, om het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon te bereiken.

* Belastingadvies en -bijstand door de belastingdienstverlener wordt niet verwerkt door Amazon en de belastingdienstverlener biedt, 
in het kader van VAT Services op Amazon, btw-nalevingsservices aan, maar geen belastingadviesservices. Als je geïnteresseerd bent in 
aanvullende services, zoals belastingadviesdiensten, kun je deze afzonderlijk inschakelen, buiten de VAT Services op Amazon. 

Neem indien nodig contact op met je belastingadviseur voor belastingadvies.

Klik hier om de aanvullende diensten die door onze belastingdienstverleners 
worden aangeboden en hun kosten te bekijken ›

6. Je btw-nummer(s) krijgen
Gefeliciteerd met het ontvangen van je nummer! 

Aangezien je btw-nummer(s) en DE-belastingcertificaat zijn ontvangen, worden deze toegevoegd aan je Seller 
Central-account. Je kunt ook een e-mail ontvangen met gedetailleerde informatie over hoe je kunt beginnen 
met het indienen van je btw-aangifte via VAT Services op Amazon.

Je kunt je btw-registratiecertificaten rechtstreeks downloaden vanuit je Statusdashboard en je btw-aangifte 
starten door op Btw-aangifte starten te klikken.

Je btw-nummer(s) wordt/wordeen automatisch geüpload op de pagina 
Belastinginstellingen.

Klik hier om je btw-certificaat te 
downloaden

Klik op  
‘Btw-aangifte beginnen’
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Veelgestelde vragen

Ik word als ‘In aanmerking komend’ weergegeven voor VAT Services op Amazon in het 
menu ‘Je services beheren’ van mijn Seller Central-account. Wat betekent dit?

1. 

Je hebt je aangemeld voor VAT Services op Amazon door de algemene voorwaarden van de services 
te accepteren. Je kunt nu het navigatie-item ‘Je btw beheren’ bekijken (te vinden in Seller Central onder 
’Overzichten’) en btw-services voor ondersteunde landen selecteren. Totdat je btw-services voor een 
bepaald land hebt geselecteerd en je ervoor bent aangemeld, worden er geen kosten in rekening gebracht 
voor deze service.

Als je je wilt aanmelden voor een of meerdere landen om btw-services op Amazon te ontvangen, ga 
je naar ‘Je btw beheren’ en selecteer je de landen van je keuze, zoals beschreven in de sectie 'Btw-
registratie. Als je in aanmerking komt, word je hiervan op de hoogte gesteld, krijg je de juiste kosten 
voor je geselecteerde landen te zien en moet je de selectie en kosten bevestigen door op ‘Akkoord en 
doorgaan’ te klikken. Pas zodra je vervolgens op ‘Akkoord en doorgaan’ klikt, wordt je ingeschreven voor 
de geselecteerde VAT Services op Amazon en worden de respectievelijke jaarlijkse kosten in rekening 
gebracht op je verkopersaccount.

Heb je een actieve promotie?2. 

Klik hier. voor meer informatie over de VAT Services op Amazon-kosten en onze huidige promotie 

Wat is het betalingsproces? Moet ik eerst aan belastingdienstverleners betalen en 
vervolgens een terugbetaling ontvangen?

3. 

Voor btw-registratie, btw-aangiften en fiscale vertegenwoordiging worden de kosten rechtstreeks 
afgeschreven van je primaire Amazon Seller Central-account. We zullen voorafgaand aan het debiteren van 
je rekening een melding sturen met het te debiteren bedrag en de exacte datum van afschrijving. Je hoeft 
de belastingdienstverleners niet te betalen. Amazon brengt dit direct na je promotieperiode in rekening, 
indien van toepassing. 

Als je geïnteresseerd bent in aanvullende services, zoals belastingadviesdiensten, kun je afzonderlijk contact 
opnemen met de belastingdienstverlener, buiten de VAT Services op Amazon. Klik hier om de aanvullende 
diensten die door onze belastingdienstverleners worden aangeboden en hun kosten te bekijken.

Zijn de maandelijkse kosten van BTW Services op Amazon inclusief de btw gerelateerd 
aan de abonnementskosten?

4. 

De prijs is exclusief de btw gerelateerd aan de abonnementskosten voor VAT Services op Amazon. Indien 
van toepassing wordt deze waarde op je factuur opgenomen en afgetrokken van het saldo van je Amazon 
Seller Central-account. Je kunt deze waarde zien als een ‘Aanpassing op diversen’ op je pagina Transacties. 
Je kunt het btw-bedrag terugvorderen via je periodieke btw-aangifte als een normale btw-heffing.

Wanneer worden er kosten in rekening gebracht?5. 

De eenmalige btw-registratiekosten worden per land in rekening gebracht nadat je je hebt aangemeld 
bij VAT Services op Amazon. Voor btw-aangiften en fiscale vertegenwoordiging beginnen we, indien van 
toepassing, maandelijkse kosten in rekening te brengen nadat je eerste aangifte is gegenereerd of nadat je 
promotieperiode is afgelopen, indien van toepassing.

terug naar samenvatting
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Ik spreek geen Engels, dus kunnen belastingdienstverleners Chinees spreken?6. 

Ja, alle belastingdienstverleners kunnen diensten aanbieden in het Chinees.

Kan ik de belastingdienstverlener kiezen die mij ondersteunt tijdens btw-registratie en 
-aangifte?

7. 

Ik heb rechtstreeks bij mijn belastingdienstverlener een land toegevoegd of verwijderd 
voor btw-registraties en/of overschrijvingen, waarom wordt het niet weergegeven op het 
dashboard?

8. 

Houd er rekening mee dat het dashboard is gegenereerd toen je de landen in je abonnement selecteerde 
op het moment van afrekening. Deze wordt niet bijgewerkt voor het geval je met je belastingdienstverlener 
akkoord gaat met een nieuwe reeks landen nadat je klaar bent met het afrekenen. 

We werken echter samen met je belastingdienstverlener, zodat je overgaat naar online btw-aangifte met 
je actuele en meest recente lijst met landen die je met je belastingdienstverlener bent overeengekomen. 
We stellen je per e-mail op de hoogte zodra je btw-certificaat is afgegeven en je klaar bent om online te 
beginnen met het indienen van je aanvraag voor elk geselecteerd land.

Houd er rekening mee dat je alleen landen kunt verwijderen in de btw-registratiestap. Deze optie is niet 
meer beschikbaar zodra je btw-registratie is voltooid en je je btw-aangifte start.

Wanneer je je inschrijft voor de VAT Services op Amazon, heb je de mogelijkheid om de standaard 
belastingdienstverlener die aan je is toegewezen op het moment van aanmelding te wijzigen.

Volg onderstaande instructies om dit te doen:

1. Ga naar Seller Central > Overzichten > Je btw beheren 

2. Scrol naar beneden naar het gedeelte ‘Je belastingpartner’

3. Klik op ‘Klik hier’ (blauw) als je de standaard belastingdienstverlener wilt wijzigen 

4. Je kunt nu de belastingdienstverlener van je keuze selecteren

5. Klik op de knop ‘Akkoord en doorgaan ’, om de Algemene voorwaarden van je nieuw geselecteerde 
belastingdienstverlener te bekijken. Let op: als je op ‘Akkoord’ klikt in het venster dat verschijnt, 
kun je de belastingdienstverlener niet langer wijzigen. Als je het pop-upvenster sluit zonder op 
‘Akkoord te’ klikken, kun je de belastingdienstverlener nog steeds wijzigen.

Houd er rekening mee dat als je niet de mogelijkheid hebt om een andere belastingdienstverlener 
te selecteren of je gewenste provider niet beschikbaar is om te kiezen, dit betekent dat momenteel 
alleen de weergegeven belastingdienstverlener(s) beschikbaar zijn.

Zodra je de Algemene voorwaarden van de toegewezen/gekozen belastingdienstverlener hebt 
ondertekend, kun je de belastingdienstverlener ook niet opnieuw wijzigen.

!
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Wanneer zal mijn externe belastingdienstverlener mijn btw-aangifte indienen?  9. 

Nadat je alle vereiste documenten voor de overdracht hebt verstrekt, zal de belastingdienstverlener deze 
indienen bij de belastingdienst en het overdrachtsproces starten. Zodra de overdracht is voltooid en je 
je belastingdienstverlener hebt gewijzigd in VAT Services op Amazon, zal je belastingdienstverlener je 
inschrijven voor aangifte. Op dat moment is je account gereed voor het 
indienen in de systemen van zowel Amazon als de belastingdienstverlener 
en zal de dienstverlener je btw-aangifte indienen.



Wie verzorgt mijn btw-aangiften tijdens het overdrachtsproces? 10. 

Het is aan de verkoper om ervoor te zorgen dat de vorige belastingdienstverlener de btw-aangifte tijdens 
het overdrachtsproces verzorgt.

Kan ik de datum kiezen waarop ik mijn btw-aangifte bij mijn externe 
belastingdienstverlener op VAT Services op Amazon moet beginnen? 

11. 

Je kunt een gewenste startdatum delen wanneer je het formulier invult met je bedrijfsgegevens, maar je 
kunt niet de exacte datum selecteren waarop je btw-aangifte begint via VAT Services op Amazon.

Is er een impact op mijn huidige btw-nummer als ik overstap naar VAT Services op 
Amazon?

12. 

Nee, dit zal geen effect hebben en het/de btw-nummer(s) blijft geldig. Als je echter een regeling voor een 
vast tarief hebt in het Verenigd Koninkrijk, moet je overstappen naar de standaardregeling. 

Wat zijn de kosten voor het overstappen naar VAT Services op Amazon? 13. 

Je kunt gratis overstappen naar VAT Services op Amazon. Pas na je eerste indieningscyclus worden de 
kosten van de btw-aangifte in rekening gebracht. Klik hier voor meer informatie over onze kosten en 
huidige promoties.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de belastingdienstverlener als je hulp nodig hebt met de 
specifieke gevallen die hieronder worden vermeld:

1. Btw-overdracht- en btw-registratieproces dat door de belastingdienstverlener wordt afgehandeld;

2. Btw-aangiften die rechtstreeks door de belastingdienstverlener worden verwerkt;

3. Belastingkennisgeving en beheer van boetes;

4. Belastingadvies en advies*.

Als je contact wilt opnemen met je belastingpartner, gebruik je de contactpersonen op het dashboard 
voor btw-registratie in Seller Central.

Je kunt in plaats daarvan contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van 
Amazon voor de gevallen waarin de belastingdienstverlener je niet heeft kunnen ondersteunen en voor de 
specifieke gevallen die hieronder worden vermeld:

1. Land toevoegen/verwijderen;

2. Je abonnement opzeggen;

3. Elke vraag met betrekking tot Seller Central;

4. Btw-aangiften via Seller Central;

5. Specificaties en kosten van btw-promotie.

Klik hier om het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon te bereiken.

*Belastingadvies en -bijstand met de belastingdienstverlener wordt niet verwerkt door Amazon en kunnen rechtstreeks 
met de belastingdienstverlener worden overeengekomen tegen extra kosten Klik hier om de kosten te bekijken voor 
enkele van de extra services die door onze partners worden aangeboden.

Hoe kan ik hulp krijgen als ik problemen heb tijdens het registratieproces?14. 
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Amazon biedt alleen de interface voor VAT Services op Amazon, inclusief technologie, die jou en de fiscale 
dienstverlener kan helpen je transactiegegevens te consolideren en je btw-nalevingsverplichtingen 
gemakkelijker te beheren. Amazon biedt je geen fiscale nalevingsservices zoals btw-registratie of 
indiening van aangiften of belastingadviesservices. Je wordt begeleid door het proces voor het 
verzamelen en indienen van documenten om de btw-registratie online 
te voltooien.

!

VAT Services op Amazon - Verkopers gevestigd 
in Europa: EU-landen en het Verenigd Koninkrijk
Waarom lid worden van VAT Services op Amazon?
VAT Services op Amazon zijn een handige en kosteneffectieve oplossing voor het afhandelen van je btw-
registratie-, aangifte- en indieningsvereisten. Zodra je je aanmeldt, krijg je een belastingdienstverlener 
toegewezen die je door het btw-registratieproces leidt. Zodra je je btw-nummers hebt ontvangen, begin je 
met je btw-aangifte op Seller Central.

• Online aangifte inschakelen: Wanneer je al je btw-nummers voor geselecteerde landen ontvangt, 
stap je over naar Seller Central voor online aangifte.

• Geïntegreerde service in je Seller Central: Seller Central-overzichten voor je Amazon-transacties 
(verkopen, retourzendingen, grensoverschrijdende voorraadbewegingen) worden geïntegreerd in 
VAT Services op Amazon en worden automatisch gedeeld met je fiscale dienstverlener samen met je 
gegevens die niet van Amazon zijn en je importgegevens (zoals door jou geüpload in Seller Central), om 
je netto-btw-verplichtingen te berekenen.

• Kosteneffectief: Maandelijkse abonnementskosten vanaf EUR 33,30 per land, per maand (plus extra 
fiscale representatiekosten indien van toepassing).

• Pas je btw-registratie en -indieningslanden aan: Je bent vrij om je te registreren en de aangifte te 
doen in het VK, DE, FR, IT, ES, PL, CZ (minimaal 1 land, maximaal 7 landen).

Meer informatie over onze huidige promotie vind je hier ›

Wat is de rol van Amazon in VAT Services op Amazon?
Amazon onderhoudt en biedt de interface voor VAT Services op Amazon binnen Seller Central. Via Seller 
Central kunnen verkopers op Amazon:

• Volg stapsgewijze instructies voor het verkrijgen en uploaden van de documenten die vereist zijn voor 
btw-registratie;

• Upload elektronische kopieën van de documenten die door de belastingdienstverlener voor btw-
registratie worden vereist

• Rapporten over btw-transacties van Amazon die zijn geconsolideerd door Amazon bekijken

• Transacties voor verkoop en aankopen die niet van Amazon zijn (indien van toepassing), opgeven

• Overzichten van btw-aangifte bekijken

• Bedragen van btw-betalingen controleren

terug naar samenvatting
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Wie is de belastingdienstverlener, wat is zijn rol?
Een belastingdienstverlener is de externe partner die je helpt bij het nakomen van wettelijk verplichtingen 
voor btw-aangifte. 

Wanneer je je aanmeldt voor VAT Services op Amazon, doorloop je de btw-registratie, zoals beschreven in dit 
handboek, en de aangiften. Voor deze service werkt Amazon samen met wereldwijde belastingdienstverlener 
Avalara.

De belastingdienstverlener ontvangt je btw-nummers namens jou en levert aan jou.

Tijdens registraties zal de belastingdienstverlener je gegevens en documenten controleren op juistheid en 
volledigheid en namens jou btw-nummers aanvragen bij de betreffende autoriteiten. Zodra je aanvraag is 
verwerkt, delen ze je btw-nummer met je zodat je kunt beginnen met het indienen. Zodra je aanvraag is 
verwerkt, delen ze je btw-nummer met je zodat je kunt beginnen met het indienen.

Met betrekking tot reguliere aangiften van btw-nalevingsrapporten, zal je belastingdienstverlener:

• Vul het/de overzicht(en) van btw-aangifte in op basis van je transactiegegevens (Amazon en niet van 
Amazon zoals gecontroleerd en verstrekt door jou).

• Dien namens jou definitieve btw-overzichten in bij de relevante autoriteiten.

• Berekent je maandelijkse/driemaandelijkse btw-verplichting met betaalgegevens per land zodat je de 
betalingen efficiënt kunt starten.

De belastingdienstverlener biedt services voor btw-naleving, maar biedt geen belastingadviesdiensten (tenzij 
je ze afzonderlijk inschakelt voor adviesdiensten buiten VAT Services op Amazon). Neem indien nodig contact 
op met je belastingadviseur voor belastingadvies.

terug naar samenvatting
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Klik op ´Nu starten´

Ik heb al een btw-nummer. Wat is het proces om met de btw-
aangifte met VAT Services op Amazon te beginnen?
Als je wilt beginnen met de aangifte op VAT Services op Amazon, ga je naar Seller Central, naar ‘Overzichten’ 
en klik je op ‘Je btw beheren’. Je belandt op de pagina VAT Services op Amazon. Je kunt naar het gedeelte 
‘Alleen hulp nodig bij aangiften?’ scrollen, waar je een beschrijving van het proces kunt vinden en op ‘Nu 
starten’ kunt klikken.

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


1. Vul online internetformulier in  

Vul het online formulier in met basisinformatie over je bedrijf. Je wordt doorgestuurd naar het formulier door 
op ‘Nu starten’ te klikken. De belastingdienstverlener en VAT Services op Amazon gebruiken de opgegeven 
antwoorden om je bedrijf beter te leren kennen en je account correct in te stellen.

We zullen het formulier aanpassen aan je specifieke behoeften op basis van de informatie die jij hebt verstrekt 
over je land van herkomst, het type bedrijf en de landen waarin je je btw-aangifte wilt doen met VAT Services 
op Amazon.

2. Documenten verzamelen  

Om nauwkeurige en correcte btw-aangiften te kunnen indienen, kan het zijn dat je een aantal documenten 
naar de belastingdienstverlener moet sturen, waaronder (maar niet beperkt tot):

a. btw-registratiecertificaten 

b. Vorige btw-aangiften, Intrastat en ICL-opgave  

c. eventuele openstaande correspondentie met de belastingdienst

Je vindt specifieke indicaties voor de documenten die rechtstreeks op je online dashboard moeten worden 
verstrekt. Alle documenten die in je dashboard worden vermeld, zijn verplicht tenzij anders vermeld.

3. Onderteken en verstuur volmachten 

Nadat het formulier en de documenten zijn geverifieerd, kun je een set volmachten downloaden die je moet 
controleren, afdrukken, ondertekenen en de instructies op volgen om te uploaden/terug te sturen per post 
naar het adres weergegeven in de dashboard.

4. Verstrek aanvullende informatie over je producten 

Als laatste stap voordat je je btw indient, moet je aanvullende informatie over je producten verstrekken met 
behulp van ons bestand productbelasting. Meer informatie.

verstrekken met behulp van ons bestand productbelasting. Meer informatie. 

Je moet er ook voor zorgen dat als je goederen verkoopt die niet tegen het standaardtarief worden belast, je 
de belastingcodes van je producten hebt bijgewerkt. Meer informatie.

5. Starten Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldungen mit den Umsatzsteuer-Services bei Amazon

Zodra je alle aanvragen in je online dashboard hebt voltooid, zal je belastingdienstverlener de documenten en 
informatie indienen bij de belastingdienst en kun je beginnen met het indienen van de instructies die worden 
weergegeven in  ‘Volgende stappen’ op je Statusdashboard.

Volg de Volgende 
stappen
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Ik heb al een btw-nummer; waarom moet ik documenten verstrekken?

De belastingdienstverlener heeft de gevraagde documenten nodig om nauwkeurige en correcte btw-aangiften 
voor te bereiden. Aangevraagde documenten zijn:

1. btw-registratiecertificaten 

2. Vorige btw-aangiften, Intrastat en ICL-opgave

Alle documenten die in het product worden vermeld, zijn verplicht tenzij anders vermeld.

Welke bedrijfsgegevens en documenten moet ik verstrekken om over te dragen aan VAT 
Services op Amazon? 

Bij het overstappen naar VAT Services op Amazon geeft je externe belastingdienstverlener aan welke 
documentatie je met hen moet delen. 

Hieronder vind je een lijst met documenten waar veel om wordt gevraagd: 

• Btw-registratiecertifica(a)t(en)

• Kopie van de laatste btw-aangifte  

• Gegevens over per wanneer overname geldig zijn

• Oprichtingsakte van bedrijf

• Foto-ID voor directeuren

• Log-ins van overheidsinstellingen (alleen Verenigd Koninkrijk)

• Invullen van POA-formulieren voor elk land (ondertekend door de verkoper). 

Houd er rekening mee dat de externe belastingdienstverlener aanvullende documenten van je kan 
vragen boven op de hierboven vermelde documenten.!

Hoe lang duurt het om succesvol over te stappen naar VAT Services op Amazon?

De tijdlijn van het proces is afhankelijk van de landen waarvoor je overstapt naar VAT Services op Amazon 
en van hoelang je nodig hebt om de ondertekende POA’s te verstrekken. De gemiddelde overdrachtstijd zou 
tussen 2 en 4 weken liggen.
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Gebruikershandleiding
Navigeer naar ´VAT Services op Amazon´ in Seller Central 

Als je in Seller Central naar “VAT Services op Amazon” wilt navigeren, moet je je aanmelden bij je Seller 
Central-account, ga je naar “Overzichten” in het hoofdnavigatiegedeelte en (a) op 'Je btw beheren' klikken..

Klik op ‘Je btw beheren’ op 
de startpagina van Seller 

Central

Als je op ‘Registreren’klikt, word je doorgestuurd naar VAT Services op Amazon. Zodra je op ‘Registreren’, hebt 
geklikt, kun je op elk moment in de toekomst terugkeren naar VAT Services op Amazon door op ‘Overzichten’ 
te klikken en ‘Je btw beheren ’ te selecteren in Seller Central.

terug naar samenvatting
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Ga naar VAT Services op Amazon 

Je belandt op de Welkom-pagina van VAT Services op Amazon. Hier kun je de functies en voordelen van het 
product in detail bekijken.

Klik op ´Nu starten´

Klik op ´Nu starten’

Zodra je klaar bent, klik je op ‘Nu beginnen’ om verder te gaan en je aan te melden voor VAT Services op 
Amazon. 

Je wordt doorgestuurd naar het dashboard VAT Services op Amazon. Je kunt op elk moment in de toekomst 
terugkeren naar dit dashboard door op ‘Je btw beheren’ te klikken in het tabblad ‘Overzichten’ op de 
startpagina van Seller Central.
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Btw-registratie

1. Bevestig je profielgegevens

2. Je abonnement aanpassen

terug naar samenvatting
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Houd er rekening mee dat de validatie van bestaande nummers tot twee werkdagen in beslag 
neemt. Als je bestaande btw-nummers voor een of meerdere landen na twee werkdagen niet worden 
gevalideerd, kun je nog steeds op de knop Doorgaan klikken en doorgaan 
met de andere landen. Je kunt de landen die nog in behandeling zijn, later 
toevoegen via je dashboard voor btw-registratie.

!

Bevestig je profielgegevens1. 

Op deze pagina moet je informatie verstrekken en bevestigen over je soort bedrijf, je bedrijfsnaam en het 
land van vestiging. De reeks vragen die daaruit komt, moet volledig worden ingevuld. Als er niets hoeft te 
worden bijgewerkt, kun je op de knop ‘Bestätigen’ klikken om verder te gaan naar de volgende stap.

Als er iets moet worden bijgewerkt, klik je op de knop Bewerken om deze bij te werken. 

De verstrekte antwoorden worden door de belastingdienstverlener gebruikt om namens jou de benodigde 
aanvraagformulieren vooraf in te vullen voor alle landen die je in de volgende stap selecteert, zodat jij tijd 
en moeite bespaart.

Houd er rekening mee dat als we een fout vaststellen in je opgegeven soort bedrijf of bedrijfsnaam, 
je een foutmelding ontvangt op je dashboard met de relatieve instructies om de fout te herstellen. 
Herstel de fouten volgens de verstrekte instructies. De nieuwe informatie wordt in realtime bijgewerkt 
op je dashboard.!

Bestaande btw-nummers: 
Als je al bestaande btw-nummers hebt voor een Europees land, moet je deze toevoegen door op de knop 
‘Bestaand btw-nummer toevoegen’ te klikken. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Belastinginstellingen, 
waar je een bestaand btw-nummer kunt toevoegen. Zodra je klaar bent, kun je direct terugkeren naar dit 
dashboard of door op ‘Je btw beheren’ te klikken onder ‘Overzichten’ in het hoofdnavigatietabblad.

Selecteer je Soort bedrijf, Bedrijfsnaam en Land van vestiging

Voeg ‘Bestaand btw-nummer’ toe (indien van toepassing) 
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Als je ten slotte je abonnement op VAT Services op Amazon wilt bevestigen, bekijk je de algemene 
voorwaarden en klik je op de knop Akkoord en doorgaan.

Bekijk de Algemene 
voorwaarden van 

Amazon  

Je abonnement aanpassen2. 

In dit gedeelte kun je je abonnement aanpassen door de landen te selecteren waarin je btw-geregistreerd 
wilt zijn. Als je een land wilt toevoegen, kun je op ‘Land toevoegen’. klikken. Als je een van de weergegeven 
landen wilt uitsluiten, kun je dit doen door op de knop ‘Verwijderen’ te klikken.

Bekijk ook de Algemene voorwaarden voor promotie. Indien nodig kun je de Amazon-tarievenlijst bekijken, 
waar je meer informatie vindt over de kosten..

Houd er rekening mee dat als je al btw bent geregistreerd via VAT Services op Amazon en je je EU-
activiteiten wilt uitbreiden, je op elk moment eenvoudig de uiteindelijke ontbrekende landen aan VAT 
Services op Amazon kunt toevoegen via het land voor toevoegen.

Afhankelijk van of je een geldig btw-nummer hebt geregistreerd in Seller Central of niet, worden voor 
een specifiek land btw-registratie of btw-aangifte voor dat land gestart. 

• Geldig btw-nummer geregistreerd in Seller Central - Btw-aangifte wordt gestart

• Geldig btw-nummer niet geregistreerd in Seller Central - Btw-registratie wordt gestart

!

Amazon-
tarievenlijst 

bekijken

Landen 
verwijder

Land toevoegen

Algemene voorwaarden 
bekijken 

30



Tips met aanvullende 
informatie

Geef je bedrijfsgegevens op en upload documenten ter verificatie3. 

Op je Statusdashboard kun je doorgaan met de volgende stappen:

a) Geef je bedrijfsgegevens op in het onlineformulier.

Zodra je klaar bent, word je doorgestuurd naar je Statusdashboard. Op dit dashboard kun je de status van 
je abonnement per land bekijken. 

3. Geef je bedrijfsgegevens op en upload documenten

Bedrijfsgegevens 
opgeven
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Zorg ervoor dat 
alle informatie die 
je op het online 
formulier verstrekt, 
overeenkomt met 
de informatie 
in je zakelijke 
documenten.

!

b) Documenten verzamelen en uploaden ter verificatie

Zodra je klaar bent met het invullen van de bedrijfsgegevens, klik je op de knop ‘Start’ naast Documenten.

Je wordt doorgestuurd naar de pagina ‘Documenten verzamelen en uploaden’ , waar je de lijst met 
benodigde documenten vindt, de beschrijvingen en voorbeelden van de documenten en de aangepaste 
instructies, op basis van je locatie, over hoe je de benodigde documenten van de belastingdienst van je 
land kunt krijgen.

Je moet de vereiste documenten verzamelen en de gescande versies van de originelen op deze pagina 
uploaden door op de knop ‘Uploaden’ naast elk vereiste document te klikken.

Klik op de knop ‘Start’ naast Bedrijfsgegevens. Je wordt doorgestuurd naar het online formulier waar je 
alle benodigde informatie invult.

Dit proces duurt gemiddeld 5 tot 10 minuten en je vindt tips in het hele formulier om je indien nodig meer 
informatie te geven.

Aan het einde van het formulier kun je alle opgegeven informatie bekijken.

Klik op Start naast 
Documenten
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In het geval van een fout zie je een foutmelding op je Statusdashboard. Je kunt klikken op ‘Fouten oplossen’ 
, waar je de beschrijving van de fout vindt en de stappen die je moet nemen om de fout op te lossen. Je 
ontvangt ook een e-mailmelding en krijgt een beschrijving van de fout te zien in Seller Central.

Opmerking: Zorg er 
bij het ondernemen 
van corrigerende 
maatregelen voor dat 
je alle fouten corrigeert 
omdat één document 
meerdere fouten kan 
bevatten. 

!Foutmelding en 
volgende stappen Klik op Fouten 

oplossen

Foutbeschrijvingen en 
stappen om fouten te 

oplossen
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Documenten downloaden, ondertekenen en op papier plaatsen4. 

Zodra je bedrijfsgegevens en alle documenten zijn geverifieerd, kun je op de knop ‘Start’ naast het 
ondertekenformulier klikken..

Zodra je bedrijfsgegevens en alle documenten zijn geverifieerd en er geen fouten of ontbrekende 
documenten zijn, kun je doorgaan naar de volgende stap.

Ga naar de pagina ‘Onderteken formulieren’ voor elk land vanuit je dashboard en voltooi de volgende 
stappen om verder te gaan:

a) Download, print en onderteken de aanvraagformulieren.

Aangezien het formulier en de verstrekte documenten zijn geverifieerd, kun je nu op de knop  ‘Downloaden’ 
klikken. Je kunt volgende downloaden:

• Vooraf ingevulde aanvraagformulieren

• Vooraf ingevulde volmacht (POA’s)

Druk alle documenten af en onderteken waar nodig. Eenmaal ondertekend, 
kun je ze rechtstreeks uploaden in het gedeelte ‘Elektronische documenten 
uploaden’.

Klik op Start bij Onderteken 
formulieren
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b) Elektronische documenten uploaden 

Scan elk gevraagde document in de ‘Elektronische documenten uploaden ’ slechts één document 
per type) en upload de scans. Deze documenten worden als ‘Geverifieerd’ weergegeven zodra de 
belastingdienstverlener bevestigt dat de verstrekte documenten correct zijn.

c) Bereid de opgegeven documenten voor die per post moeten worden verzonden

Verzamel alle papieren exemplaren van originele documenten zoals gevraagd. Voeg de fysiek ondertekende 
documenten toe die je voor stap (a) hebt afgedrukt, , samen met de officiële exemplaren die je van de 
autoriteiten hebt gekregen.

(b) Elektronische 
documenten uploaden

(a) De formulieren 
downloaden, afdrukken en 

ondertekenen

(c) De opgegeven documenten 
voorbereiden en per post 

verzenden
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d) Stuur de ondertekende formulieren en originele documenten naar de belastingdienstverlener 
volgens de instructies.

Volg de instructies op het scherm om de ondertekende formulieren en ondersteunende documenten per 
post te verzenden naar de dienstverlener, op zijn adres. Dit is nodig omdat de belastingdienst papieren 
exemplaren van documenten nodig heeft. Vervolgens worden je documenten definitief geverifieerd door 
de belastingdienstverlener en worden ze doorgestuurd naar de belastingdienst om te worden verwerkt.

Om ervoor te zorgen dat je geen documenten hebt gemist, kun je een overzichtschecklist afdrukken om je 
te begeleiden bij het voorbereiden van het pakket voor de belastingdienstverlener. Zodra je de documenten 
hebt geplaatst, kun je op ‘Klaar’ klikken en kun je controleren of de belastingdienstverlener de documenten 
heeft ontvangen. Vervolgens kun je voor elk van de secties alle stappen als ‘Voltooid zien’.

De resultaten van de controles van de dienstverlener (geverifieerde status, foutstatus) worden weergegeven 
op het dashboard en je kunt ze op een later tijdstip traceren door terug te keren naar de VAT Services op 
Amazon in Seller Central.

Als er fouten of ontbrekende documenten in je aanvraagpakket zitten, ontvang je een e-mailmelding met 
gedetailleerde informatie hierover.

Zorg bij het corrigeren ervoor dat je alle fouten corrigeert aangezien één document meerdere fouten 
kan bevatten.!

Je btw-nummer(s) krijgen5. 

Gefeliciteerd met het ontvangen van je nummer! 

Aangezien je btw-nummer(s) en DE-belastingcertificaat zijn ontvangen, worden deze toegevoegd aan je 
Seller Central-account. Je kunt ook een e-mail ontvangen met gedetailleerde informatie over hoe je kunt 
beginnen met het indienen van je btw-aangifte via VAT Services op Amazon.

Je kunt je btw-registratiecertificaten rechtstreeks downloaden vanuit je Statusdashboard en je btw-aangifte 
starten door op ‘Btw-aangifte starten ’ te klikken.

Je btw-nummer(s) wordt/wordeen automatisch geüpload op de pagina “Belastinginstellingen”.

Klik hier om je btw-
certificaten te downloaden

Klik op ‘Btw-aangifte 
beginnen’
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Nieuwe landen toevoegen

Indien gewenst kun je in dit stadium meer landen toevoegen door op ‘Nieuwe landen toevoegen’te klikken.
Je kunt klikken op ‘Nieuwe landen toevoegen’ , de landen selecteren die je wilt toevoegen en op ‘Doorgaan’ 
klikken.

In dit stadium kun je bestaande btw-nummers toevoegen als je deze hebt voor de geselecteerde landen..

Nieuwe landen 
toevoegen

Bestaande btw-nummers 
toevoegen

Klik op Doorgaan
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Land Geschatte tijd voor het ontvangen van btw-nummers  
na indiening van de aanvraag

Verenigd Koninkrijk 4 tot 6 weken

Duitsland 6 tot 14 weken

Frankrijk 9 tot 11 weken

Italië 6 tot 8 weken

Spanje 6 tot 8 weken

Polen 4 tot 6 weken

Tsjechië 2 tot 3 weken

Hoe lang duurt het om het btw-nummer(s) te krijgen? 

De tijdlijn voor btw-registratie kan sterk variëren, afhankelijk van het rechtsgebied/de rechtsgebieden waarin 
je je registreert voor btw. Zodra je het formulier hebt ingevuld en alle vereiste documenten hebt verzameld:  

• De belastingdienstverlener heeft niet meer dan vijf werkdagen nodig om je aanvragen in te dienen bij 
de belastingdienst.  

• De belastingdienst verwerkt de meeste btw-aanvragen binnen 30 tot 60 dagen 

In dit stadium kun je de huidige kosten bekijken, voor de landen die je bij de registratie had geselecteerd, de 
nieuwe kosten, de landen die je zojuist hebt toegevoegd en het nieuwe totale bedrag voor registratie. 

Je kunt ook de Algemene voorwaarden voor promotie bekijken die van toepassing zijn.

Nadat je het hebt gecontroleerd, kun je op Bevestigen klikken en je selectie valideren.
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Amazon biedt geen fiscaal en juridisch advies aan verkopers en de rol van Avalara op het gebied van 
VAT Services op Amazon is beperkt tot het rapporteren van btw-naleving. We raden je daarom aan 
contact op te nemen met je externe belastingadviseur voor fiscaal en juridisch advies. 

Als je geen belastingadviseur hebt, kun je hier klikken om een bedrijf te vinden dat je kan helpen 
met belastingadvies.

Krijg ondersteuning tijdens het proces van btw-registratie

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Avalara als je hulp nodig hebt met de specifieke gevallen die 
hieronder worden vermeld:

1. Beheer van kennisgevingen van de belastingdienst;

2. Wijziging van bedrijfsgegevens nadat je btw-registratie is voltooid. 

Volg het onderstaande pad om contact op te nemen met Avalara:

Seller Central > Overzichten > Btw indienen > Veelgestelde vragen > Ik heb een vraag met betrekking 
tot kennisgevingen van de belastingdienst. Hoe kan ik ondersteuning krijgen? > Bericht sturen naar 
belastingconsulent

Je kunt in plaats daarvan contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon 
voor elke andere case waarmee je ondersteuning nodig hebt, door hierte klikken.

!
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Veelgestelde vragen

Ik word als ‘In aanmerking komend’ weergegeven voor VAT Services op Amazon in het 
menu ‘Je services beheren’ van mijn Seller Central-account. Wat betekent dit?

1. 

Je hebt je geregistreerd voor VAT Services op Amazon door de  algemene voorwaarden van de services 
te accepteren. Je kunt nu het navigatie-item ‘Je btw beheren’ bekijken (te vinden in Seller Central onder  
‘Overzichten’) en btw-services voor ondersteunde landen selecteren. Totdat je btw-services voor een 
bepaald land hebt geselecteerd en je ervoor bent aangemeld, worden er geen kosten in rekening gebracht 
voor deze service.

Als je je wilt aanmelden voor een of meerdere landen om VAT Services op Amazon te ontvangen, ga je 
naar ‘Je btw beheren’ en selecteer je de landen van je keuze. Als je in aanmerking komt, word je hiervan 
op de hoogte gesteld, krijg je de juiste kosten voor je geselecteerde landen te zien en moet je de selectie 
en kosten bevestigen door op  ‘Akkoord en doorgaan ’.te klikken. Pas zodra je vervolgens op ‘Akkoord 
en doorgaan ’ klikt, wordt je ingeschreven voor de geselecteerde VAT Services op Amazon en worden de 
respectievelijke jaarlijkse kosten in rekening gebracht op je verkopersaccount.

Heb je promoties?2. 

Klik hier voor meer informatie over de VAT Services op Amazon-kosten en onze huidige promotie. 

Wat is het betalingsproces? Moet ik eerst aan belastingdienstverleners betalen en 
vervolgens een terugbetaling ontvangen?

3. 

Voor btw-registratie, btw-aangiften en fiscale vertegenwoordiging worden de kosten rechtstreeks 
afgeschreven van je primaire Amazon Seller Central-account. We zullen voorafgaand aan het debiteren van 
je rekening een melding sturen met het te debiteren bedrag en de exacte datum van afschrijving. Je hoeft 
de belastingdienstverleners niet te betalen. Amazon brengt dit direct na je promotieperiode in rekening, 
indien van toepassing. 

Als je geïnteresseerd bent in aanvullende services, zoals belastingadviesdiensten, kun je afzonderlijk contact 
opnemen met de belastingdienstverlener, buiten de VAT Services op Amazon.

Zijn de maandelijkse kosten van BTW Services op Amazon inclusief de btw gerelateerd 
aan de abonnementskosten?

4. 

De prijs is exclusief de btw gerelateerd aan de abonnementskosten voor VAT Services op Amazon. Indien 
van toepassing wordt deze waarde op je factuur opgenomen en afgetrokken van het saldo van je Amazon 
Seller Central-account. Je kunt deze waarde zien als een ‘Aanpassing op diversen’ op je pagina Transacties. 
Je kunt het btw-bedrag terugvorderen via je periodieke btw-aangifte als een normale btw-heffing.

terug naar samenvatting

40

Wanneer worden er kosten in rekening gebracht?5. 

De eenmalige btw-registratiekosten worden per land in rekening gebracht nadat je je hebt aangemeld 
bij VAT Services op Amazon. Voor btw-aangiften en fiscale vertegenwoordiging beginnen we, indien van 
toepassing, maandelijkse kosten in rekening te brengen nadat je eerste aangifte is gegenereerd of nadat je 
promotieperiode is afgelopen, indien van toepassing.

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202103520?language=en_GB&ref=su_202103520_cont_202159300
https://www.amazon.nl/btw


Waarom moet ik documenten verstrekken?7. 

Waarom moet ik meerdere exemplaren van documenten verstrekken?8. 

Elke btw-registratieaanvraag wordt verwerkt door de landspecifieke belastingdienst. Daarom is het 
mogelijk dat je, afhankelijk van je selectie btw-services, maximaal zeven officiële exemplaren van een 
bepaald document moet verstrekken (1 voor elke belastingdienst).

Wat is een officieel exemplaar? Kan ik in plaats daarvan een fotokopie indienen?9. 

Een ‘officieel exemplaar’ is een kopie van een document, uitgegeven door een belastingdienst of een relevante 
overheidsinstantie. Tenzij anders vermeld, worden fotokopieën, webdownloads en schermafdrukken van 
webbrowsers in plaats van ‘officiële exemplaren’ niet geaccepteerd door de belastingdienst..

Ik moet sommige documenten notarieel laten bekrachtigen en van een apostille laten 
voorzien. Waarom?

10. 

Om ervoor te zorgen dat bepaalde soorten documenten officieel en geldig zijn, zullen sommige 
belastingdiensten alleen officiële notarieel bekrachtigde exemplaren accepteren.

Wat is een notaris?

Een notaris is een openbare ambtenaar die bevoegd is om bepaalde wettelijke formaliteiten uit te voeren, 
waaronder het waarmerken van documenten voor gebruik in andere rechtsgebieden.

Waarom moet ik een formulier invullen?6. 

Om verder te gaan met de btw-registratie, heeft de lokale belastingdienst basisinformatie over je bedrijf 
nodig. De belastingdienstverlener gebruikt voornamelijk de antwoorden in het formulier om namens jou 
de benodigde aanvraagformulieren vooraf in te vullen voor alle landen die je hebt geselecteerd, zodat je 
tijd en moeite bespaart.

11. 

Als onderdeel van het registratieproces eist de plaatselijke belastingdienst dat de btw-registratieaanvragen 
vergezeld gaan van een aantal ondersteunende documenten.

De vereiste documenten kunnen de volgende documenten zijn (maar zijn mogelijk niet beperkt tot):

1. certificaten ter bevestiging van je zakelijke activiteiten 

2. lokale btw-registratiecertificaten  

3. officiële brieven van je bank

4. bewijs van identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger  

Je wordt alleen gevraagd om documenten die vereist zijn voor je btw-registratie.
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Sommige documenten zijn moeilijk te verkrijgen. Kan ik me zonder btw registreren?

Nee. Alle documenten die door VAT Services op Amazon worden aangevraagd, zijn verplicht en zonder die 
documenten kun je niet doorgaan met je btw-registratieaanvragen.  

Als je problemen ondervindt bij het verkrijgen van een van de documenten, neem dan contact op met 
onze Ondersteuning voor verkooppartners.

12. 

https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym


Wanneer zal mijn externe belastingdienstverlener mijn btw-aangifte indienen? 

Nadat je alle vereiste documenten voor de overdracht hebt verstrekt, zal de belastingdienstverlener deze 
indienen bij de belastingdienst en het overdrachtsproces starten. Zodra de overdracht is voltooid en je 
je belastingdienstverlener hebt gewijzigd in VAT Services op Amazon, zal je belastingdienstverlener je 
inschrijven voor aangifte. Op dat moment is je account gereed voor het indienen in de systemen van zowel 
Amazon als de belastingdienstverlener en zal de dienstverlener je btw-aangifte indienen.

13. 

Wie verzorgt mijn btw-aangiften tijdens het overdrachtsproces? 

Het is aan de verkoper om ervoor te zorgen dat de vorige belastingdienstverlener de btw-aangifte tijdens 
het overdrachtsproces verzorgt.

14. 

Kan ik de datum kiezen waarop ik mijn btw-aangifte bij mijn externe 
belastingdienstverlener op VAT Services op Amazon moet beginnen?  

Je kunt een gewenste startdatum delen wanneer je het formulier invult met je bedrijfsgegevens, maar je 
kunt niet de exacte datum selecteren waarop je btw-aangifte begint via VAT Services op Amazon.

15. 

Is er een impact op mijn huidige btw-nummer als ik overstap naar VAT Services op 
Amazon?

Nee, dit zal geen effect hebben en het/de btw-nummer(s) blijft geldig. Als je echter een regeling voor een 
vast tarief hebt in het Verenigd Koninkrijk, moet je overstappen naar de standaardregeling. 

16. 

Wat zijn de kosten voor het overstappen naar VAT Services op Amazon?  

Je kunt gratis overstappen naar VAT Services op Amazon. Pas na je eerste indieningscyclus worden de 
kosten van de btw-aangifte in rekening gebracht. Klik hier voor meer informatie over onze kosten en 
huidige promoties.

17. 
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Nuttige links

VAT Services op Amazon: Seller Central-oplossing voor btw-registratie en -aangifte.

Website van btw-bronnen: Primaire externe locatie voor geconsolideerde btw-informatie.

VAT Services op Amazon-kosten: Flyer die de kostenstructuur voor VAT Services op Amazon 
beschrijft.

Handboek voor btw-training: Onze educatieve bron waar je meer kunt weten over alle fundamenten 
van btw.

Btw-berekeningsservice: Service die verkopers op Amazon voorzien van btw-berekening en btw-
factureringsfunctionaliteit voor al hun Amazon-verkopen.

KPMG-Litmustest: KPMG heeft een test ontwikkeld die helpt te begrijpen waar btw-verplichtingen 
gelden.

terug naar samenvatting
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https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandVISALP#/welcome
https://www.amazon.nl/btw
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/VISA_Fees_Flyer_EN_v2.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/NL.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/registrations?context=enrollment
https://litmustest.kpmg-vat-compliance.com/?ld=ELUKFBA-pages.amazonservices.com
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