Gevolgen van de nieuwe Btw-regeling voor de E-commerce vanaf 1 juli 2021 op de vrijstellingen
van btw voor diplomatieke missies, consulaire posten, internationale organisaties, Buitenlandse
Strijdkrachten, militaire begraafplaatsen en hun personeel. Toe te passen procedure.
Vanaf 1 juli 2021 zijn er voor de economische operatoren, handelend binnen België, binnen de EU of
van buiten de EU bijkomende mogelijkheden voor de fiscale afhandeling van de geleverde goederen
of verstrekte diensten binnen de E-commerce.
Opgemerkt moet worden dat deze procedures niet bedoeld waren om vrijstelling van btw te
verlenen, maar om de betaling van btw te garanderen op al deze zendingen met een lage waarde (tot
150 EUR) die via elektronische handel werden verkregen. Btw-vrijstelling kan alleen worden
bekomen door terugbetaling door de belastingplichtige zelf (in het geval van OSS of IOSS) of door de
Administratie (in het geval van “Special Arrangement”), aankoop per aankoop en op uitdrukkelijk
verzoek en overlegging van het certificaat voor vrijstelling 151 of 136F en bewijs van de bestelling,
ontvangst van de goederen en daadwerkelijke betaling van btw. Het is dus een complexe procedure,
aangezien de vrijstelling niet het uitgangspunt is van deze bijzondere btw-regimes.
Blijft ongewijzigd, de procedure voor handelingen door een Belgische leverancier van goederen die
zich in België bevinden of voor diensten die in België zijn gelokaliseerd.
Voor de grensoverschrijdende transacties in het kader van de elektronische handel (met een andere
EU Lidstaat of een niet EU-Lidstaat) kunnen de leveranciers of dienstverrichters kiezen voor
-

-

De gewone btw-regeling met identificatie in iedere lidstaat
One Stop Shop-regeling (OSS) voor alle handelingen binnen de EU met registratie in slecht
één lidstaat;
Voor goederen die rechtstreeks van een derde land komen (geen EU-lidstaat)
o Bijzondere regeling Import One Stop Shop (IOSS) met registratie in slechts één
lidstaat die de leverancier in staat stelt om alle btw-verplichtingen (aangifte en
betaling) in een lidstaat te voldoen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een daartoe
aangewezen tussenpersoon. voor alle handelingen naar alle lidstaten.
o Bijzondere btw-regeling "Special Arrangements" die van toepassing zijn op
postbedrijven, expres-vervoerders en douanevertegenwoordigers, die namens
consumenten goederen van verwaarloosbare waarde aanbieden en aangeven bij de
douane, wanneer de speciale regeling "IOSS" niet wordt gebruikt
o Gewone invoerregeling met normale en volledig ingevulde douaneaangifte.
Worden de goederen gekocht via een elektronisch platform, portaal…, dan worden de
goederen geacht te zijn aangekocht bij het platform.

Het nader toelichten van deze nieuwe regimes in combinatie met de mogelijke toepassingen van de
vrijstellingen is te complex om eenvoudig samen te vatten. We verwijzen naar de procedures
toegelicht op de website van de Europese Commissie en op die van de FOD Financiën.
Om uit te maken welke vrijstellingsprocedure moet worden gevolgd moet men nagaan welk type
btw-nummer werd vermeld op de factuur of als zodanig geldend document.

Btw-nummer uitgereikt door
1) België

Structuur btw-nummer
BEXXXXXXXXXX

Vrijstellingsprocedure
E-certificaat (diplomatieke
zendingen, consulaire posten
en hun personeel +
ambtenaren met diplomatiek
statuut
Certificaat 151 (uitzonderingen
E-certificaat + ambtenaren
zonder diplomatiek statuut)

2 ) EU-lidstaten, behalve België
+ OSS voor goederen en
diensten
3 ) Aankoop via elektronisch
platform

Btw-nummer lidstaat
registratie

Certificaat 151

-

-

4) Invoer (goederen komen
rechtstreeks van derde land,
geen lidstaat van de EU)
- bij gebruik IOSS
(waarde ≤150 EUR)
Door alle EU-lidstaten
-

-

-

Regeling “Special
Arrangements”
(waarde ≤150 EUR)
Invoer op naam van
begunstigde van de
vrijstelling
gebruik IOSS/Special
Arrangements niet
mogelijk (waarde >150
EUR)

BEXXXXXXXXXX
Btw-nummer lidstaat
registratie en geen BEnummer

Zie 1)
Certificaat 151

Indien leverancier gevestigd in
EU > Btw-nummer lidstaat
registratie
Zo niet > geen btw-nummer
Geen btw-nummer

Certificaat 151

Geen btw-nummer

Aangifte ten verbruik 136F

Zie 2)

Zie 2)

Aangifte ten verbruik 136F

