Europa bereikt akkoord over btw-pakket
7 december 2007
Tijdens de bijeenkomst van de Ecofin Raad (Raad van Europese ministers van Financiën) van
4 december 2007 is er formeel een akkoord bereikt over het voorgestelde btw-pakket. Dit
btw-pakket bestaat uit maatregelen met betrekking tot de plaats van dienst, een vernieuwde
teruggaafprocedure en administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie ter
bestrijding van fraude. Goedkeuring van dit btw-pakket betekent de grootste verandering in de
heffing van btw sinds 1992 toen de btw-heffing op de levering van goederen werd herzien. Op
dit moment is er slechts een formeel akkoord. De definitieve tekst van de maatregelen wordt
op dit moment opgesteld. Tijdens de volgende Ecofin-bijeenkomst zal deze definitieve tekst
nog moeten worden goedgekeurd.

Tijdens de bijeenkomst van de Ecofin Raad (Raad van Europese ministers van Financiën)
van 4 december 2007 is er formeel een akkoord bereikt over het voorgestelde btw-pakket.
Dit btw-pakket bestaat uit maatregelen met betrekking tot plaats van dienst, een vernieuwde
teruggaafprocedure en de administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie ter
bestrijding van fraude. Goedkeuring van dit btw-pakket betekent de grootste verandering in
de heffing van btw sinds 1992 toen de btw-heffing op de levering van goederen werd
herzien.
Voor diensten verricht door ondernemers aan andere ondernemers zal de heffing van btw in
beginsel plaatsvinden daar waar de afnemer is gevestigd. Dit in tegenstelling tot de huidige
situatie waarin de btw-heffing in beginsel bij de leverancier plaatsvindt. Diensten verricht
aan particulieren zullen in beginsel belastbaar blijven daar waar de leverancier van de dienst
is gevestigd.
Het wijzigingsvoorstel voorziet echter ook in enkele uitzonderingen. Deze zien met name op
de levering van diensten aan particulieren met betrekking tot restaurantdiensten, huur van
vervoermiddelen, culturele diensten, diensten ten behoeve van sportbeoefening,
wetenschappelijke diensten, onderwijsdiensten, diensten op het gebied van
telecommunicatie, radio en televisie en elektronische diensten. De uitzonderingen hebben als
doel de heffing van btw daar te laten plaatsvinden waar de feitelijke consumptie gebeurt.
Ook wordt er een zogenoemd 'één-loket systeem' geïntroduceerd om dienstverleners de
mogelijkheid te geven om in de lidstaat van vestiging te voldoen aan alle administratieve
verplichtingen inzake registratie, het doen van aangiften en teruggaafverzoeken voor
diensten verricht in de eigen lidstaat en de andere lidstaten van de Europese Unie.
De maatregelen worden van kracht vanaf I januari 2010.Voor de radio- en televisiediensten
en elektronische diensten is er wat betreft de levering van diensten aan particulieren een
compromis bereikt. Voor deze specifieke sector zullen de herziene regels pas gaan gelden
vanaf 201 5.

Op dit moment is er slecht een formeel akkoord. De definitieve tekst van de maatregelen
wordt op dit moment opgesteld. Tijdens de volgende Ecofin-bijeenkomst zal deze definitieve
tekst nog moeten worden goedgekeurd. We houden u in volgende berichtgevingen op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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