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Invoer- en belastingcalculator  
van Direct Link 
In 2021 zullen verschillende wijzigingen in de regelgeving van invloed zijn op internationale  
e-commerce, waardoor de berekening van invoerheffingen en belastingen relevanter is dan ooit. 
Om deze berekeningen zo eenvoudig mogelijk te maken, biedt Direct Link een API-oplossing die 
snel en nauwkeurig het invoer- en belastingtarief, de te betalen invoerrechten en de te betalen  
belasting berekent in de valuta van het verzendende of ontvangende land. Het voert realtime  
berekeningen uit van zowel invoerrechten als belastingen die door de douane worden geheven  
in het land waar de ontvanger woont.
Tijdens de invoer worden per land variërende invoerrechten en belastingtarieven geheven over 
producten.  
Daarnaast heeft elk land zijn eigen minimumniveau; de waarde vanaf welke invoerrechten en  
belastingen worden geheven over geïmporteerde goederen. De calculator helpt u dit eenvoudig  
en efficiënt te beheren!

Wijzigingen regelgeving 
Door de komende veranderingen zullen verkopers binnen en buiten de EU btw in rekening  
brengen op het verkooppunt voor zendingen tot €150. De nieuwe wijzigingen in de regelgeving, 
geldig vanaf juli 2021, in de Europese Unie (EU) richten zich op:
• afschaffing van de inklaring van bulkgoederen met een lage waarde 
• invoering van gedetailleerde/verbeterde btw-aangifte in de Import One Stop Shop (IOSS)
De Import One Stop Shop (IOSS) wordt geïntroduceerd om te helpen bij de aangifte van in rekening 
gebrachte btw op het verkooppunt en stelt de retailer, webshop of marktplaats aansprakelijk voor 
de aangifte en betaling van btw aan het land van bestemming. De IOSS zal het voor niet-EU- 
verkopers vergemakkelijken om btw te berekenen zonder dat zij zich moeten registreren voor  
btw in elk land waar zij verkopen aan EU-consumenten.

Wat moet u doen als klant?
Iedereen die goederen verkoopt, moet zich registreren bij IOSS. Registratie bij IOSS kan plaatsvin-
den in elk van de EU-lidstaten, meestal het land waar de meeste van uw zakelijke transacties  
zijn gebaseerd.
Zorgen voor nauwkeurige aangifte van goederenbeschrijvingen, HS-codes (de codes van het  
geharmoniseerde systeem van de World Customs Organization) en waardebepalingen voor  
douanedoeleinden, inclusief in veel gevallen de toepasselijke rechten en belastingen, zijn  
essentieel om gebruik te maken van IOSS.
 
 
Waarom de invoer- en belastingcalculator van Direct Link gebruiken? 
• Vermijd risico's op onverwachte kosten voor geïmporteerde goederen voor de e-retailer/ontvanger
•  Snel en eenvoudig met behulp van de API, een enkel oproepverzoek door de API duurt slechts  

100 tot 500 milliseconden
•  Geef ontvangers volledige transparantie (door invoerrechten en belastingberekening toe te  

voegen), vanaf het begin tot het afrekenen.
• Vergemakkelijkt nauwkeurige valutaconversie
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Neem voor meer informatie contact op met uw lokale  
Direct Link-verkoper of stuur ons een e-mail.

www.directlink.com | info@directlink.com



••

Belangrijkste voordelen en functies:
• Efficiëntie  Snelle en eenvoudige productmatching met behulp van een HS6-code  

en productbeschrijving
• Nauwkeurigheid Belasting en invoerrechten worden berekend op basis van postbezorging
• Flexibiliteit  Klanten kunnen verschillende gewichtseenheden of volumes gebruiken,  

afhankelijk van de marktstandaard
• Snelheid  API-oproepen zijn snel met een doorvoer die met 640 transacties per  

seconde of 55 miljoen per dag is getest
• Dienst De invoer- en belastingoplossing van Direct Link verkort de levertijden

 
Laat ons helpen bij het berekenen van belasting en invoerrechten – we zijn goed in wat we doen!

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Direct Link-vertegenwoordiger.
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