Wijzigingen in de EU-regelgeving 2021

Informatie - EU-richtlijnen
Wat zijn de aankomende veranderingen?
Import Control System 2 (ICS2)
Postbedrijven zullen niet langer worden vrijgesteld van summiere aangiften bij binnenkomst in het Import
Control System voordat goederen naar of door het douanegebied van de EU worden vervoerd. Per 15 maart
2021 zijn onder ICS2 zendingen zonder de juiste gegevens niet meer toegestaan.
Van kracht vanaf 15 maart 2021
Afschaffing van bulkinklaring van producten met lage waarde en introductie Import One Stop Shop (IOSS)
De wijzigingen betekenen dat verkopers in buiten de EU btw in rekening brengen op het verkooppunt voor
zendingen tot € 150. De Import One Stop Shop (IOSS) wordt geïntroduceerd om te helpen bij de aangifte van
in rekening gebrachte btw op het verkooppunt en om de detailhandelaar, webshop of marktplaats aansprakelijk te stellen voor de aangifte en betaling van btw aan het land van bestemming. Dit vervangt de verplichting tot btw-registratie in elk land waar verkopers verkopen aan EU-consumenten.
Van kracht vanaf 1 juli 2021
Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor verzenders van e-commerce?
De komende wijzigingen in de regelgeving in de Europese Unie (EU) zijn gericht op de afschaffing van de
inklaring van bulkgoederen met lage waarde en op de introductie van de Import One Stop Shop (IOSS).
Alle pakketten hebben een begeleidende volledige, gestandaardiseerde en geldige (elektronische)
documentatie nodig.
Douaneaangiften voor ALLE pakketten (inclusief pakketten met lage waarde) worden verplicht.

Wat moeten verzenders van e-commerce doen om hieraan te voldoen?
• Verzenders van e-commerce moeten volledige, gestandaardiseerde en geldige (elektronische) documentatie (gegevens) verstrekken. Pakketten zonder geldige elektronische documentatie worden ofwel teruggestuurd, of vastgehouden tot de verkoper de juiste informatie heeft geleverd.
• Verzenders van e-commerce moeten ervoor zorgen dat belastingaangiften en betalingen worden uitgevoerd voor alle verzonden pakketten. Hoewel niet verplicht, is registratie bij de IOSS de handigste manier
om btw-verplichtingen te beheren voor zendingen tot € 150.
• Registreer bij IOSS. Registratie bij IOSS kan plaatsvinden in elk van de EU-lidstaten, meestal het land waar
de meeste van uw zakelijke transacties zijn gebaseerd.
•E
 -commerceverzenders kunnen er nog steeds voor kiezen btw te innen bij de ontvanger door het postbedrijf, de koeriersdienst of de douane-expediteur van bestemming, maar administratieve kosten en
vertragingen kunnen resulteren in een negatieve klantervaring.
•E
 -commerceverzenders dienen ook zorgvuldigheid in acht te nemen bij het screenen op verboden of
beperkte goederen en bij verzending naar geweigerde partijen. Hierin verzaken kan leiden tot boetes
of zelfs gevangenisstraf.
Wat zijn de risico's als men niet klaar is of niet kan voldoen aan de wijzigingen?
•E
 en complexere douane-inklaring
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• Aanzienlijke vertragingen aan de EU-grens
• In beslag genomen pakketten
• Hoge administratiekosten
• Sancties en verstoring van dienstverlening voor meervoudige overtreders.
• Langere levertijden
Hoe gaat Direct Link dit voor u afhandelen?
Onze technologische oplossingen stellen ons in staat de nauwkeurigheid van de gegevens die van klanten
worden ontvangen in hun verzendmanifesten te maximaliseren. Waar van toepassing, zal de data enhancement van Direct Link relevante of ontbrekende informatie bijwerken om het hoogste niveau van naleving in
de rapportageprocessen aan de relevante veiligheids- en grenscontroleautoriteiten te garanderen.
Deze verbeterde gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om in realtime invoerrechten en belastingen
te berekenen die worden geheven door de douane in het land waar de koper/ontvanger van de e-commerce
woont.
Hoe werken de oplossingen?
Onze data enhancement-API maakt efficiënte controle en voltooiing van preadviezen voor internationale
verzendingen mogelijk, regelt de validatie en toewijzing van gegevens, waaronder 8- en 10-cijferige exporten importcodes, HS6-codes en productbeschrijvingen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden beoordeeld door het invoer- en belastingprogramma, die in realtime invoerrechten en belastingen berekent die
worden toegepast door de douane in het land waar de koper/ontvanger van de e-commerce woont. De
oplossingen van Direct Link zijn snelle API-gestuurde programma's die ervoor zorgen dat uw zendingen
conforme douane-inklaringsinformatie hebben, waardoor het grootste deel van uw internationale artikelen
soepel door het importproces komen.
Wat zijn de belangrijkste functies van de oplossingen van Direct Link?
Efficiëntie	Snelle en eenvoudige productmatching met behulp van een HS6-code en productbeschrijving
Nauwkeurigheid

Belasting en invoerrechten worden berekend op basis van postbezorging

Flexibiliteit	Verzenders van e-commerce kunnen verschillende eenheden van gewicht of volume
gebruiken, afhankelijk van de marktstandaard
Snelheid	API-oproepen zijn supersnel met een doorvoer die met 640 transacties per seconde
of 55 miljoen per dag is getest
Dienst	De invoer- en belastingoplossing van Direct Link presteert beter dan andere
postoplossingen
Hoe helpt dit alles onze klanten?
Direct Link helpt e-commerceverzenders ervoor te zorgen dat hun zendingen over de juiste gegevens
beschikken om soepele internationale handel mogelijk te maken
De oplossingen van Direct Link verminderen het aantal door de douane in beslag genomen of geretourneerde
pakketten
Levertijden worden sterk verbeterd
Ongewenste extra retourkosten kunnen vermeden worden voor zowel e-commerceverzenders als
hun klanten
De klantervaring wordt verbeterd en klantloyaliteit wordt sterk verhoogd
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