
De OSS is een elektronisch systeem dat tot 95 % van de 
btw-verplichtingen voor verkopers van goederen (inclusief 
elektronische interfaces die de verkoop mogelijk maken) 
aan kopers in de gehele EU vereenvoudigt, omdat het hen 
in staat stelt om:
  zich elektronisch in één lidstaat te registreren voor btw 

over de verkoop op afstand van goederen in de EU;
  btw verschuldigd op al deze verkopen van goederen aan te 

geven en te betalen in één elektronische kwartaalaangifte;
  btw af te handelen met de belastingdienst van hun 

eigen lidstaat en in hun eigen taal, zelfs als hun verkoop 
grensoverschrijdend is.

  Wat is het éénloketsysteem 
(OSS)?

ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER HET 
ÉÉNLOKETSYSTEEM (OSS)
Informatie voor elektronische interfaces die de verkoop mogelijk maken

Vanaf 1 juli 2021, wordt een elektronische interface 
(marktplaats, platform, enz.) die de verkoop op afstand 
van goederen door een niet in de EU gevestigde verkoper 
aan een koper in de EU mogelijk maakt, beschouwd als de 
verkoper en is deze aansprakelijk voor de betaling van btw. 

Om deze btw aan te geven en te betalen, kan de elektronische 
interface zich eenvoudig kunnen registreren in een specifiek 
elektronisch systeem dat het éénloketsysteem (OSS) wordt 
genoemd. 

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

DE OSS ZAL NAAR 
VERWACHTING DE 
ADMINISTRATIEVE 
LAST VOOR 
ONLINE BEDRIJVEN 
TOT WEL 95% 
VERLICHTEN
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Verkoop op afstand binnen de EU 
van goederen betekent verkoop van 
goederen (die al in het vrije verkeer zijn in 
de EU) die zich in een lidstaat bevinden 
en worden verkocht en verzonden door 
of namens de leverancier/verkoper aan 
een klant in een andere lidstaat.

Binnenlandse levering van 
goederen betekent de goederen die 
zich in dezelfde lidstaat bevinden 
als de klant naar wie ze worden 
verzonden. Deze leveringen kunnen 
bij uitzondering in de OSS worden 
aangegeven, maar alleen door 
een elektronische interface voor de 
leveringen die deze mogelijk maakt.

Elektronische interface moet 
worden gezien als een breed concept, 

dat het mogelijk maakt dat twee 
onafhankelijke systemen of het 
systeem en de eindgebruiker met elkaar 
kunnen communiceren met behulp 
van een apparaat of programma. Een 
elektronische interface kan een website, 
portaal, gateway, marktplaats, API 
(Application Program Interface) of iets 
soortgelijks betreffen.

De EU-lidstaten zijn Oostenrijk, 
België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, 
Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Woordenlijst

  Meer informatie https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Elke EU-lidstaat heeft een online OSS-portaal waar elektronische 
interfaces zich vanaf 1 april 2021 kunnen registreren. Deze 
eenmalige registratie is voldoende voor alle leveringen die de 
elektronische interface mogelijk maakt, evenals voor alle leveringen 
van goederen of diensten binnen de EU die deze zelf doet. 

 Hoe kan een elektronische 
interface zich registreren 
voor de OSS?

Als een elektronische interface gebruikmaakt van de OSS, 
moet deze het volgende doen:
  het door de koper te betalen btw-bedrag tonen, uiterlijk 

op het moment dat het bestelproces wordt afgerond. Het 
btw-tarief is het tarief van de lidstaat waar de goederen 
naar worden verzonden of vervoerd;

  btw innen bij de koper over de verkoop op afstand binnen 
de EU en over binnenlandse leveringen van goederen die 
de interface mogelijk maakt; 

  een elektronische btw-kwartaalaangifte indienen via 
het OSS-portaal van de lidstaat waar de elektronische 
interface geregistreerd is voor de OSS;

  een driemaandelijkse betaling doen van de btw zoals 
aangegeven in de btw-aangifte, aan de lidstaat waar 
de elektronische interface geregistreerd is voor OSS;

  gegevens boekhoudkundige bijhouden van alle OSS-
verkopen die het mogelijk maakt, gedurende 10 jaar.

Informatie over btw-tarieven in de gehele EU is te vinden 
op de websites van elke lidstaat en op de website van de 
Europese Commissie1.

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

  Wat moet een elektronische 
interface doen als deze 
gebruikmaakt van de OSS?

Een elektronische interface is btw-plichtig wanneer het 
de levering van de volgende goederen, gedaan door een 
daadwerkelijke verkoper die niet in de EU gevestigd is, aan 
kopers in de EU mogelijk maakt:
  verkoop op afstand binnen de EU van goederen (bijv. 

bestellingen en verzendingen vanuit een andere 
EU-lidstaat dan waar de koper is gevestigd); 

  binnenlandse levering van goederen (bijv. bestellingen 
en verzendingen vanuit dezelfde EU-lidstaat waar de 
koper is gevestigd). 

De elektronische interface wordt geacht de verko(o)p(en) 
van goederen mogelijk te hebben gemaakt wanneer een 
koper en verkoper met elkaar in contact komen via die 
elektronische interface, waarbij het eindresultaat de verkoop 
van goederen aan die koper is.

Raadpleeg het OSS-informatieblad voor leveranciers met 
betrekking tot de levering van diensten en de verkoop op 
afstand uitgevoerd door de elektronische interface zelf.

 Wanneer is een elektronische 
interface btw-plichtig voor 
verkopen op afstand van 
goederen door verkopers?


