
ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER HET 
ÉÉNLOKETSYSTEEM (OSS)
Informatie voor verkopers 

De OSS is een elektronisch systeem dat tot 95 % van de  
btw-verplichtingen voor verkopers van goederen en diensten 
aan consumenten in de gehele EU vereenvoudigt, omdat het 
hen in staat stelt om:
  zich elektronisch in één lidstaat te registreren voor 

btw doeleinden voor alle verkopen op afstand van 
goederen binnen de EU en voor B2C-dienstverrichtingen, 
en zodoende btw-registratie in meerdere lidstaten te 
vermijden;

  btw verschuldigd op de levering van al deze goederen en 
diensten aan te geven en te betalen in één elektronische 
kwartaalaangifte;

  btw verplichtingen 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)?

De OSS dekt het volgende:
  alle diensten aan EU-consumenten;
  verkopen op afstand van goederen aan EU-kopers.

  Welke verkopen worden 
door de OSS gedekt?

Momenteel moeten EU-bedrijven die binnen de EU goederen 
op afstand verkopen boven een bepaalde drempelwaarde 
(EUR 35.000 of 100.000, afhankelijk van de lidstaat) aan 
kopers in een andere EU-lidstaat, zich registreren en btw 
betalen in de lidstaat van de koper. Dit is een duur en 
belastend proces. 

Vanaf 1 juli 2021 treden nieuwe regels in werking. Volgens 
deze nieuwe regels kan onder een drempel van EUR 10.000 
btw worden betaald aan de lidstaat waar het verkoopbedrijf 
is gevestigd. Boven deze drempelwaarde kunnen bedrijven 
zich eenvoudig registreren voor het éénloketsysteem (OSS) – 
waar ze gemakkelijk de btw kunnen aangeven en betalen die 
in andere lidstaten verschuldigd is. 

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

DE OSS FACILITEERT HANDEL 
EN AANGIFTE VAN BTW 
BINNEN DE EU
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e-commerce gemakkelijk gemaakt
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toekomstbestendige  
btw-regels



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.

De EU-lidstaten zijn Oostenrijk, 
België, Bulgarije, 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

Elke EU-lidstaat heeft een online OSS-portaal waar bedrijven 
zich kunnen registreren. Deze eenmalige registratie volstaat  
voor alle verkopen aan consumenten in andere EU-lidstaten.

  Hoe kunt u zich registreren 
voor de OSS?

Als u gebruikmaakt van de OSS, moet u:
  het btw-tarief toepassen van de lidstaat waar de 

goederen naar worden verzonden of waar de diensten 
worden geleverd;

  btw over de verkoop op afstand binnen de EU van 
goederen of de levering van diensten innen bij de koper;

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

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

  gegevens boekhoudkundige bijhouden van alle in 
aanmerking komende OSS-verkopen gedurende 10 jaar.

  Wat moet u doen als u 
gebruikmaakt van de OSS?

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

Informatie over btw-tarieven in de gehele EU is te vinden 
op de websites van elke lidstaat en op de website van de 
Europese Commissie.1

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


