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Wish en belastingen:  
basisinformatie voor 
winkeliers
Belastingen kunnen ingewikkeld zijn.  
Wish helpt u graag.¹

Inzicht in de Wish-marktplaats en uw 
belastingverplichtingen
Wish-winkeliers kunnen via één account verkopen aan klanten over de hele wereld. 
Wanneer u verkoopt op Wish, kunt u onderworpen zijn aan diverse regionale 
belastingvereisten en -verplichtingen. Mogelijk wordt u in bepaalde rechtsgebieden 
gevraagd om wettelijk verplichte informatie te verstrekken, zoals een fiscaal 
registratienummer.

Wish heeft systemen ontwikkeld om belastingen te vereenvoudigen, maar winkeliers  
zijn doorgaans zelf verantwoordelijk voor het correct identificeren van en voldoen aan 
verplichtingen wat betreft belastingaangifte, omzetbelasting en btw. Neem contact op 
met uw belastingadviseur en/of belastingdienst voor meer informatie.

Hoe berekent Wish belastingen?
Wish werkt met betrouwbare externe partijen om standaardbelastingtarieven vast te 
stellen. Ons geautomatiseerde systeem berekent de belastingtarieven nauwkeurig tijdens 
het afrekenen.

Wish als een 'marketplace facilitator'  
Als u verkoopt aan een klant in een rechtsgebied dat regels voor 'marketplace facilitators' 
heeft ingesteld, zal Wish in de hoedanigheid van Online Marketplace Operator (OMP) in 
de meeste gevallen automatisch omzetbelasting, btw of andere vergelijkbare belastingen 
in rekening brengen, innen en afdragen. Over het algemeen hoeft u in dit geval geen 
omzetbelasting te heffen en af te dragen*. U kunt de rechtsgebieden met regels voor 
'marketplace facilitators' bekijken op ons dashboard Belastinginstellingen.

Meer lezen over definities en berekeningen van belastingen

Belastingen die u kunt tegenkomen op Wish
Btw (belasting toegevoegde waarde)

GST (belasting op goederen en diensten)

Sales and Use Tax (omzet- en gebruiksbelasting)

Dit zijn enkele van de meest voorkomende soorten belastingen die worden geheven 
op de productprijzen die consumenten in bepaalde regio's betalen. Mogelijk moet u 
nog andere soorten belastingen betalen, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten.

Een overzicht van btw-verplichtingen in de Europese Unie lezen

Meer lezen over definities en berekeningen van belastingen

*Er gelden bepaalde uitzonderingen. Lees alle relevante informatie op de  
van Wish voor winkeliers grondig door.

pagina Fiscaal beleid

https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360020810773-Tax-Definitions-and-Calculations-FAQ
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/4402351430043-EU-VAT-2021-Overview
http://Read more about tax definitions and calculations
https://merchant.wish.com/tax/policy


Belastinginstellingen van Wish
We weten dat belastingen ingewikkeld kunnen zijn. Daarom biedt Wish de feature 
Belastinginstellingen aan waarmee winkeliers eenvoudiger hun belastingen kunnen 
beheren.  

Wanneer u Belastinginstellingen van Wish gebruikt, kunt u aangeven in welke 
rechtsgebieden u wilt dat Wish belasting int. Wish zal dan voor die rechtsgebieden 
omzetbelasting, btw of andere soortgelijke belastingen in rekening brengen en innen  
en deze naar u verzenden, zodat u ze kunt afdragen aan de lokale belastinginstanties.

Als winkelier hangen uw verplichtingen met betrekking tot btw of soortgelijke belastingen 
af van uw bedrijfsactiviteiten. Een factor waarmee rekening moet worden gehouden, is uw 
toeleveringsketen. Het gaat dan met name om het land/de regio van herkomst van uw 
verzendingen en eventueel of u bent gevestigd in het land/de regio van waaruit/waarnaar 
u verzendt.

Hoewel de landen in het vak aan de rechterkant ook landen zijn waar Wish 'marketplace 
facilitator' is, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw belastingverplichtingen  
in die rechtsgebieden op basis van uw bedrijfsactiviteiten, want elke situatie is uniek.  

Over Belastingoverzichten
Gebruikt u Belastinginstellingen van Wish, dan kunt u onze feature Belastingoverzichten 
gebruiken om een overzicht te maken van de belastingbedragen die door Wish zijn geïnd 
en naar u zijn verzonden. Belastingoverzichten kunt u downloaden vanaf uw Wish Merchant 
Dashboard onder . U kunt ze filteren op datum en/of op het land van 
de klant en vervolgens exporteren om ze gemakkelijk te bekijken.

Belastinginstellingen

Meer lezen over het downloaden van belastingoverzichten van Wish

Belastinggegevens van Wish-bestellingen bekijken
Winkeliers kunnen de bestellingsgegevens bekijken op de pagina 

op het Wish Merchant Dashboard. Door te klikken op een bestelling-ID  
wordt een pagina met meer details geopend. In het veld Belastingplicht kunt u zien of de 
belastingen voor een bestelling door Wish zijn afgedragen of dat u zelf verplicht bent om 
belastingen af te dragen. Voor transacties waarbij winkeliers belasting moeten afdragen, 
kunt u de belastingbedragen bekijken op de pagina Betalingsgegevens onder 

 of u kunt een Belastingoverzicht opvragen op de pagina 
.

Bestellingen > 
Geschiedenis 

Betalingsgeschiedenis
Belastinginstellingen

¹ Let op, de richtlijnen, inhoud en informatie, alsook het belastingsysteem/de belastingengine aangeboden door Wish in dit document zijn 
uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, zijn algemeen van aard en zijn niet bedoeld en mogen niet worden beschouwd als een 
juridisch oordeel of een juridisch advies met betrekking tot een specifieke kwestie of feitelijke omstandigheid. De informatie in dit 
document is mogelijk niet de meest actuele juridische of andere informatie. Winkeliers wordt geadviseerd onafhankelijk professioneel 
juridisch/fiscaal advies in te winnen bij een externe consultant/adviseur indien zij vragen hebben over dergelijke verplichtingen. Geen 
enkele lezer van dit document mag handelen of nalaten te handelen op basis van de informatie in dit document zonder eerst juridisch 
advies in te winnen in het desbetreffende rechtsgebied.
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Belastinginstellingen zijn beschikbaar voor:
EU* VS Canada Mexico VK

*Tot de EU-landen behoren België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden

Meer lezen over het activeren van Belastinginstellingen

Meer lezen over Indirecte belastinginning  

https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360023802034-Export-Tax-Report-Feature
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Ftransactions%2Fhistory
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Ftransactions%2Fhistory
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Fpayment-history
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360020542793-How-to-activate-and-edit-Tax-Settings-in-Merchant-Dashboard-
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360034786253-European-Countries-Indirect-Tax-Collection

