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Nieuwe btw-regels voor online bestellingen van buiten EU. Dit is wat u moet weten voor u
bij Alibaba of AliExpress bestelt

Het Laatste Nieuws - 30 Jun. 2021

U bestelt wel eens een pakketje in China, het VK of de VS? Voortaan houdt u dan maar beter rekening met de btw en mogelijke
invoerkosten. Morgen treedt een nieuwe Europese wetgeving in voege voor aankopen buiten de Europese Unie. Daarmee blijven
ook Chinese spulletjes van minder dan 22 euro niet langer onder de radar van de douane. Dit is wat u moet weten wanneer u buiten
Europa shopt.

Hippe sneakers uit het Verenigd Koninkrijk of een plonsbadje voor de kinderen van AliExpress: via het internet is wat u ook zoekt
zo gevonden. Maar voortaan kijkt u maar best nog beter uit bij welke webshop u bestelt. Gekocht via een webshop van buiten de
Europese Unie? Grote kans dat de postbode of bezorger voor uw deur naast dat langverwachte pakje ook een extra rekening voor u
meeheeft. En die kan flink oplopen.

Morgen, 1 juli, veranderen de Europese btw-regels voor online bestellingen via webshops van buiten de EU. Voortaan moet op alle
aankopen bij buitenlandse webwinkels als AliExpress, Alibaba, eBay of Walmart btw en mogelijk ook invoerkosten worden betaald.
Dus ook voor bestellingen onder de 22 euro, die tot vandaag waren vrijgesteld. De nieuwe regel geldt ook voor pakjes uit het Verenigd
Koninkrijk, nu dat niet langer tot Europa behoort. Waarom wordt deze regel ingevoerd?

“Met de regel wil de Europese Commissie, in het kader van een digitale eengemaakte markt, een halt toeroepen aan de btw-
voorkeursbehandeling die gold voor goederen die van buiten de EU werden ingevoerd”, legt Francis Adyns van de FOD Financiën
uit. “Bedoeling is dat er opnieuw een eerlijke concurrentie tot stand komt tussen Europese en niet Europese e-commerce spelers,
en tussen e-commerce en traditionele winkels. Door de regeling wordt ook de btw betaald waar de consumptie van de goederen
plaatsvindt.” Moet ik als consument iets doen om deze btw te betalen?

Of u de btw meteen betaalt bij bestelling of op het ogenblik van de levering, hangt af van de webwinkel waar u de goederen koopt.
“Wordt de btw niet meteen bij bestelling in rekening gebracht, dat is altijd zo voor bestellingen boven 150 euro, dan moet u deze
als consument afrekenen met de bezorger”, zegt Adyns. Mogelijk dienen dan ook inklaringskosten worden betaald. Dat zijn de
administratiekosten die de koerier in rekening mag brengen voor het afhandelen van de btw-verplichtingen. “Is je pakje meer dan 150
euro waard, dan moet je bovenop de btw ook nog eens invoerrechten betalen. Maar dat was ook voor vandaag al het geval. Al deze
kosten betaal je aan de bezorger.”

Want het zijn bpost en de andere koerierdienst die de pakjes inklaren en de rekening opmaken. Bpost lanceerde recent alvast een
nieuwe digitale betaalmogelijkheid voor de voorafbetaling van de invoerkosten voor pakjes van buiten de EU. De klant betaalt de
kosten vooraf via de My bpost-app of via Track & Trace en niet meer aan de postbode of in het afhaalpunt. Onaangename verrassing

Een paar hippe sneakers van 156 euro dat plots 84 euro aan btw, invoerrechten en inklaringskosten meer blijkt te kosten, het
kan. Adyns: “Weet dat de berekening van het btw-bedrag aan een tarief van 21 of 6 procent steeds gebeurt op de douanewaarde,
plus de eventuele invoerrechten. De douanewaarde is de factuurwaarde van de goederen plus verzendkosten en eventuele
verzekeringskosten.” De invoerrechten gaan tot nul tot 17 procent, het maximumtarief voor kleding. Het bij te leggen bedrag kan dus
aardig oplopen. De regel geldt bovendien ook voor cadeautjes (waarde boven 45 euro) die u van familie, vrienden of een zakenrelatie
krijgt toegestuurd. Pakjes van minder dan 150 euro zijn wel vrijgesteld van invoerrechten, maar dus niet van btw en eventuele
inklaringskosten. Onder meer smartphones, laptops, boeken en reukwaren zijn altijd vrij van invoerrechten. Hoe bereken ik zelf de
extra kosten van mijn onlinebestelling?

Grotere onlineplatformen als eBay vermelden naast de verzendkosten nog voor u op ‘bestellen' heeft geklikt voor elk artikel ook
hoeveel de invoerkosten precies bedragen. Maar dat is lang niet op elke verkoopsite het geval. Elk soort goed heeft een specifieke
goederencode en bijhorend tarief van invoerrechten (zie tabel onder) waarmee u zelf aan het rekenen kan gaan. Weet wel dat het
als consument vaak moeilijk is te bepalen tot welke categorie uw bestelling behoort en de douane bepaalt welk specifiek tarief wordt
gehanteerd. De inklaringskosten variëren bovendien, afhankelijk van wie uw pakket levert. Inventieve Aziaten

Waar mogelijk kleine orders via de gewone brievenpost versturen, grotere zendingen in meerdere kleine opsplitsen of de waarde van
een pakje administratief sterk onderschatten: ook Roel Gevaers, professor transporteconomie en e-commerce aan de UAntwerpen
kent de “typische truken van de foor” van vooral Aziatische webshops om u en mij als klant niet nodeloos op kosten te jagen.
“Dat zullen ze wellicht blijven doen. De douane mag dan wel aangeven meer te zullen controleren of de aangegeven waarde ook
overeenkomt met de werkelijke, vraag is in welke mate ze alles kunnen controleren. Besef wel dat wanneer de koerier, die voor
een correcte opvolging instaat, of de douane ter controle tussenkomt, het niet alleen bij een btw-heffing blijft. Boete, eventuele
invoerrechten en inklaringskosten kunnen hoog oplopen.” Opgelet voor dropshipping webshops

Kan ik als klant voorkomen een gepeperde rekening gepresenteerd te krijgen? Van AliExpress en Alibaba is geweten dat ze Chinees
zijn. Het gevaar schuilt volgens Gevaers bij de zogenaamde dropshipping webshops. “Dat zijn sites die er volkomen Belgisch of
Nederlands uitzien, maar hun goederen toch vanuit het verre oosten versturen. Hoe ze te herkennen? Tip: kijk in de algemene
voorwaarden. Versturen ze vanuit Hongkong of Shanghai, of is de klantenservice onvindbaar, ga er dan maar vanuit dat het om een
droppshipper gaat. Een luxebroek voor 10 euro of heel veel advertenties op Facebook of Instagram: idem.”

Moest u een overzees pakketje verwachten: de nieuwe regel geldt voor alle goederen die vanaf morgen worden geleverd, ook al
bestelde u ze weken geleden.
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Lijst btw- en invoertarieven meest voorkomende online aankopen


