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3. Naar een nieuwe plaats van 
dienst; het btw-pakket van 2007
PROF. DR. R.A. WOLF 

 

1. De voorgeschiedenis

Bij het invoeren van het btw-stelsel was het uitgangspunt 
dat diensten belast moesten worden in de lidstaat van 
verbruik. Het toenmalige art. 6, lid 3, Tweede Btw-richt-
lijn1 bepaalde in dat verband dat als plaats van de dienst in 
beginsel werd aangemerkt de plaats waar van de verleende 
dienst of het verhuurde voorwerp gebruik werd gemaakt of 
waar het overgedragen of verleende recht werd uitgeoefend. 
Naar verluidt leidde deze belastingheffing in de lidstaat van 
verbruik in de praktijk tot serieuze problemen. In de Zesde 
richtlijn2 werden de zaken dan ook omgedraaid; het loka-
liseren van diensten in het land van de dienstverlener werd 
de hoofdregel. Om elders te worden belast, moesten dien-
sten uitdrukkelijk van deze hoofdregel worden uitgesloten. 
In de preambule van de Zesde richtlijn werd dit stelsel als 
volgt omschreven:

‘(...) dat de plaats van diensten in beginsel moet worden 
vastgesteld op de plaats waar de dienstverrichter de zetel 
van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd, maar dat die 
plaats evenwel in bepaalde gevallen moet worden vastge-
steld in het land van de ontvanger van de diensten, met 
name voor sommige diensten tussen belastingplichtigen 
waarvan de kosten in de prijs van de goederen worden 
opgenomen;’

De laatstgenoemde diensten (diensten waarvan ‘de kosten 
in de prijs van de goederen worden opgenomen’) waren 
ondergebracht in art. 9, lid 2, sub e, Zesde richtlijn; de 6-2-d 

1 tweede Richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 11 april 1967 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der lid-Staten inzake omzetbe-
lasting – Structuur en wijze van toepassing van het gemeenschappelijk 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

2 Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.

diensten van de Nederlandse Wet OB. Het ging hierbij om 
de overdracht van rechten, reclame- en adviesdiensten, 
bank-, financiële en verzekeringsverrichtingen, het beschik-
baar stellen van personeel en de diensten van tussenperso-
nen die op naam van een ander bemiddelden bij het verle-
nen van dergelijke diensten. Deze diensten werden in het 
land van de ontvanger gelokaliseerd voor zover sprake was 
van een buiten de Gemeenschap gevestigde ontvanger of 
een ontvanger in een andere lidstaat die kwalificeerde als 
belastingplichtige. Voor de diensten werd bovendien een 
verplichte verlegging ingevoerd; de ontvanger in een andere 
lidstaat moest de belasting voldoen. Lidstaten hadden hier-
bij overigens de mogelijkheid om de dienstverrichter in een 
andere lidstaat hoofdelijk aansprakelijk te houden voor de 
betaling van de aldus in hun land verschuldigde btw.3 

De oorspronkelijke Zesde richtlijn kende verder een aparte 
plaats-van-dienstbepaling voor diensten met betrekking 
tot onroerend goed; deze werden gelokaliseerd in het land 
waar het betreffende object gelegen was.4 Vervoersdiensten 
werden gelokaliseerd in het land waar het vervoer feitelijk 
plaatsvond, zulks naar verhouding van de afgelegde afstan-
den.5 Hiernaast werd een aantal diensten aangewezen 
die plaatsvonden in het land waar de diensten ‘materieel 
werden verricht’. Onder de laatste categorie vielen: cultu-
rele- , artistieke- , sportieve, wetenschappelijke-, onder-
wijs- en vermakelijkheidsactiviteiten, werkzaamheden en 
expertises met betrekking tot roerende lichamelijke zaken 
en activiteiten die met transport samenhingen.6 Ten slotte 
werd de verhuur van een roerende lichamelijke zaak, met 

3 Een en ander op grond van het toenmalige art. 21, lid 1, sub b, Zesde 
richtlijn.

4 Art. 9, lid 2, sub a, Zesde richtlijn.
5 Art. 9, lid 2, sub b, Zesde richtlijn.
6 Art. 9, lid 2, sub c, Zesde richtlijn.

In december 2007 bereikten de Europese ministers van Financiën na lang soebatten een politiek akkoord 
over het zogeheten btw-pakket. Dit pakket behelsde met name een ingrijpende wijziging van de plaats 
van dienst regels. Een pakket dat werd aangekondigd als: ‘de grootste btw-verandering sinds 1992’. Een 
pakket dat vooralsnog de laatste grote wijziging van het EU-btw-stelsel is geweest. In een overzicht van een 
halve eeuw btw mag een bespreking van deze aardverschuiving in de plaats van dienst regels dan ook niet 
ontbreken. \ 
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de uitzondering van vervoermiddelen, gelokaliseerd op de 
plaats van feitelijk gebruik van het gehuurde.7 

Was aldus bij het invoeren van de Zesde richtlijn het aantal 
uitzonderingen op de hoofdregel nog overzichtelijk, in de 
loop der jaren groeide het aantal subregels gestaag. Volgens 
de Commissie hield een en ander verband met het gecom-
bineerde effect van de interne markt, globalisering, dere-
gulering en technologische veranderingen en het feit dat 
diensten steeds vaker op afstand werden verleend.8 Wat de 
oorzaak ook was, uiteindelijk was het plaats-van-dienst-
bouwwerk uitgegroeid tot één hoofdregel met maar liefst 
21 verschillende subregels. 

2. Voorstellen voor fundamentele wijziging

Een bouwwerk dat aangepast moest worden, zo consta-
teerde de Commissie al in 2000. In juli van dat jaar 
verscheen een ‘Strategie ter verbetering van de werking van 
het btw-stelsel in het kader van de interne markt’.9 In dit 
document kondigde de Commissie een diepgaande herzie-
ning van de plaats van dienst regels aan. Hieraan vooraf-
gaand zou de Commissie nog met een voorstel komen voor 
een nieuwe plaats van dienst regeling voor ‘de elektronische 
handel, evenals de radio-omroep en de televisieomroep’; 
voor deze diensten was direct ingrijpen nodig. 

Later dat jaar volgde inderdaad onder regie van de toenma-
lige eurocommissaris Frits Bolkestein een voorstel voor de 
aanpassing van de btw-regels voor ‘diensten die met elek-
tronische middelen worden verricht’.10 Dit voorstel werd in 
2002 door de Raad geaccordeerd en zou bekend worden 
als de e-commerce richtlijn.11 Met deze richtlijn werd per 
1 juli 2003 de plaats van dienst aangepast voor langs 
elektronische weg verrichte diensten. B2B12-elektronische 
diensten waren voortaan belast in het land van de afnemer 
met een verlegde heffing. Voor B2C13-transacties werd btw 
verschuldigd in het land van de EU-leverancier, dan wel, 
voor niet EU-aanbieders, in het land van de afnemer. Niet 
EU-aanbieders van elektronische diensten met afnemers in 
verschillende lidstaten konden via één EU-land de in deze 

7 Art. 9, lid 2, sub d, Zesde richtlijn.
8 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/

EEG wat betreft de plaats van levering van diensten, cOM(2003)822 def., 
Brussel 23 december 2003, p. 2. 

9 cOM(2000) 348 def. van 7 juli 2000 ‘Strategie ter verbetering van de 
werking van het btw-stelsel in het kader van de interne markt’. 

10 Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 
77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de 
toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die met 
elektronische middelen worden verricht, cOM(2000) 349. 

11 Richtlijn 2002/38/EG van de Raad van 7 mei 2002 tot wĳziging, voor een 
gedeelte tĳdelĳk, van Richtlĳn 77/388/EEG met betrekking tot de rege-
ling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing 
is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht 
alsook op radio- en televisieomroepdiensten.

12 Business-to-business; de afnemer is een belastingplichtige.
13 Business-to-consumer; de afnemer is een niet-belastingplichtige. 

verschillende EU-landen verschuldigde btw aangeven en 
voldoen.14 15 

De nieuwe regelgeving geeft een aantal voorbeelden van 
‘diensten die met elektronische middelen worden verricht’; 
onder meer het leveren en onderbrengen van websites, het 
onderhoud op afstand van programma’s en uitrustingen, 
de levering van software, de levering van beelden, van 
muziek of films, van spelen en de levering van onderwijs 
op afstand. Hierbij wordt opgemerkt dat het enkele feit dat 
een afnemer en leverancier via internet communiceren nog 
niet betekent dat sprake is van de diensten die met elektro-
nische middelen wordt verricht. 

De nieuwe btw-regels leidden tot een massale trek van tele-
com- en internetbedrijven naar Luxemburg, het EU-land 
met het op dat moment laagste algemene btw-tarief (15%). 
De B2C-diensten van deze bedrijven waren immers belast in 
het EU-land van de leverancier. Levering vanuit een Luxem-
burgse vestiging garandeerde dan de laagste btw-druk. De 
andere lidstaten hadden het nakijken, want hoewel het 
verbruik van de betreffende diensten feitelijk in hun eigen 
binnenland plaatsvond, incasseerde Luxemburg de btw. 
Maar ook bedrijven met een vestiging in andere EU-landen 
hadden het nakijken, want zij moesten hun eigen (hogere!) 
btw-tarief berekenen. Bedrijven zonder een EU-vestiging 
betaalden daarentegen wel btw in het woonland van hun 
(B2C-)afnemers. 

De aangekondigde fundamentele herziening van de plaats 
van dienst regels zou mede deze onevenwichtigheid ten 
aanzien van deze diensten moeten oplossen. 

3. Een eerste voorstel (2003)

3.1 Inleiding
Ultimo 2003 komt de Commissie met haar voorstel voor 
een algehele wijziging van de ‘plaats van levering voor dien-
sten’.16 Het voorstel ziet vooral op diensten aan belasting-
plichtigen. Voor dergelijke B2B-diensten wordt het uitgangs-
punt belastingheffing in het land van gebruik of verbruik.17 
Voor belastingplichtigen geldt, volgens de Commissie, dat 
deze de aan hen verleende diensten gebruiken om goederen 
of andere diensten te produceren. De ingekochte diensten 
behoren tot de kostprijs van de uitgaande prestaties. ‘Er zou 
dus’, zo merkt de Commissie op, ‘terecht kunnen worden 
gesteld dat de plaats van verbruik voor de meeste, zo niet 
alle diensten de plaats is waar de klant de zetel van zijn 

14 Via het zogeheten mini éénloketsysteem, ook wel bekend als: ‘MOSS’ 
(Mini One Stop Shop).

15 Zie over de Nederlandse implementatie van de richtlijn (het wetsvoorstel 
‘btw op e-commerce’): B.G. van Zadelhoff, ‘Een gemotiveerd verzoek’, WFR 
2003/983. 

16 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/
EEG wat betreft de plaats van levering van diensten, cOM(2003) 822 def., 
Brussel 23 december 2003.

17 Zie voor een beschrijving van dit voorstel: A. van Dongen, ‘Een prachtig 
vergezicht; de toekomst van de plaats van dienst’, BtwBrief 2004/11.
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bedrijfsuitoefening heeft, omdat daar immers de diensten 
worden verbruikt’.18 Belastingheffing in het land van de 
afnemer19 moet aldus de hoofdregel worden met daaraan 
gekoppeld een verplichte verlegging. 

Bij een afnemer die zowel belastbare als niet-belastbare 
activiteiten verricht worden alle inkopen van diensten 
geacht te zijn verricht aan de afnemer in zijn hoedanigheid 
van belastingplichtige, behalve wanneer deze diensten voor 
eigen privédoeleinden of privédoeleinden van zijn perso-
neel zijn (art. 9, lid 3 van het voorstel). Dit onderdeel van 
het voorstel zou uiteindelijk resulteren in een nieuw art. 43 
Btw-richtlijn alwaar zowel de belastingplichtige met tevens 
niet-belastbare activiteiten (lid 1) als de niet-belasting-
plichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer 
(lid 2) voor al hun ingekochte diensten als belastingplich-
tige worden aangemerkt. In de Wet OB zou deze feitelijke 
uitbreiding van het ondernemerschap per 2010 worden 
opgenomen in een nieuw aan art. 7 toegevoegd zevende lid. 
De in het oorspronkelijke commissievoorstel opgenomen 
uitzondering voor diensten voor privédoeleinden (van de 
ondernemer dan wel van zijn personeel) is niet opgenomen 
in de richtlijn- en wettekst, zij het dat de vierde overweging 
van de considerans van Richtlijn 2008/8/EG lijkt te veron-
derstellen dat dit wel ‘ingelezen’ moet worden.20 

Op de B2B-hoofdregel moet een aantal uitzonderingen 
gaan gelden. Deze uitzonderingen zien op diensten die 
betrekking hebben op onroerende goederen, personenver-
voerdiensten en diensten van culturele, artistieke, sportieve, 
wetenschappelijke en educatieve aard. Ook wordt een 
apart regime voorgesteld voor diensten die ‘materieel van 
aard zijn, zoals restaurantdiensten’.21 Voor deze diensten 
geldt het volgende. Allereerst wordt de dienst verleend in 
de lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd of een vast 
inrichting heeft. Hiernaast moeten zowel de dienstverlener 
als de klant aanwezig zijn. Tot slot moet het gaan om dien-
sten die rechtstreeks worden verleend aan een individueel 
persoon voor onmiddellijk gebruik. Diensten die aan deze 
drie voorwaarden voldoen, worden aan btw onderworpen 
waar de dienstverlener is gevestigd. Volgens de Commissie 
sluit dit aan bij de werkelijke plaats waar zulke diensten 
gewoonlijk worden gebruikt en wordt hiermee de admi-
nistratievoering van leveranciers vergemakkelijkt. Leve-
ranciers hoeven dan niet meer na te gaan of hun klant al 
dan niet belastingplichtig is. De verhuur of leasing van 
roerende lichamelijke zaken, waaronder vervoermiddelen, 
op de lange termijn (een ononderbroken bezit van meer 
dan dertig dagen) en werkzaamheden met betrekking tot 
roerende zaken (bijvoorbeeld de reparatie van een voertuig) 

18 cOM(2003) 822 def., p. 3. 
19 Het betreft het land waar de klant/belastingplichtige is gevestigd of 

een vaste inrichting heeft waaraan de dienst wordt verleend of, bij het 
ontbreken van beide, de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats de 
afnemer.

20 Inmiddels is een en ander bevestigd in art. 19 van de btw-uitvoeringsver-
ordening (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011).

21 In een nieuw art. 9 quinquies van de Zesde richtlijn. 

worden expliciet van het regime voor diensten die materi-
eel van aard zijn uitgezonderd. Voor deze diensten geldt de 
hoofdregel; belast in het land van de afnemer.  

Het 2003-voorstel bevat ook nieuwe regelingen voor enkele 
B2C-diensten. Het gaat hierbij om B2C-goederenvervoer 
(belast in de lidstaat van vertrek), specifieke B2C-diensten 
(laden en lossen en werkzaamheden aan roerende lichame-
lijke zaken, belast waar deze feitelijk plaatsvinden), langs 
elektronische weg verrichte B2C-diensten, B2C-telecom- en 
omroepdiensten (belast in de lidstaat van werkelijk gebruik 
en exploitatie bij niet EU-dienstverrichters), B2C-diensten 
van tussenpersonen (belast in de lidstaat van de onderlig-
gende prestatie) en verschillende B2C-diensten aan afne-
mers buiten de EU (voornamelijk de ‘oude’ 9-2-e diensten, 
belast in het land van de afnemer, dus geen EU-btw). 

3.2 Opgeloste knelpunten 
Volgens de Commissie lost het 2003-voorstel een aantal 
problemen op.22 Een algemeen probleem van de bestaande 
regeling was dat belastingplichtigen die een ‘hoofdre-
gel-dienst’ ontvingen van een leverancier uit een andere 
lidstaat, btw uit die andere lidstaat in rekening gebracht 
kregen en deze btw via de ingewikkelde en zeer tijdrovende 
teruggaafprocedure van de Achtste en Dertiende Btw-richt-
lijn moesten terugvragen. In de praktijk bestond hierdoor 
de neiging om diensten ten onrechte aan te merken als 9-2-e 
diensten. Aldus was geen btw verschuldigd in het land van 
de leverancier, maar was de btw in het land van de afnemer 
verlegd. Aan deze onterechte kwalificatie van diensten zou 
een einde komen nu het 9-2-e regime als hoofdregel voor 
alle diensten zou gaan gelden, zo betoogt de Commissie. 

Een ander knelpunt onder het toenmalige stelsel betrof de 
verhuur van vervoermiddelen. Als gevolg van de verschil-
lende nationale regels voor btw-aftrek voor voertuigen, 
bestond een fiscale prikkel voor belastingplichtigen in 
bepaalde lidstaten om voertuigen voor zakelijke doelein-
den buiten de eigen lidstaat te leasen om aldus van gunsti-
ger aftrekregels te profiteren. Dit probleem zou volgens de 
Commissie ondervangen kunnen worden door langdurige 
B2B-verhuur of leasing te lokaliseren in het land van de 
afnemer. 

De bestaande plaatsbepaling voor diensten aan roerende 
lichamelijke (belast in de lidstaat waar de prestatie werd 
verricht) leidde bij EU-breed opererende dienstverleners tot 
een verplichte btw-registratie in een veelheid van lidstaten 
en aldus tot zware administratieve lasten. In het voorstel 
van de Commissie vallen dergelijke diensten voortaan 
onder de hoofdregel. 

Ten slotte noemt de Commissie het probleem van de 
samengestelde diensten waarvan voor sommige elementen 
een verlegging van toepassing zou zijn, maar die als eenheid 
beschouwd toch onder de hoofdregel vallen (plaats van 

22 cOM(2003) 822 def., p. 5.
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dienst in lidstaat leverancier). Onder de nieuwe hoofdregel 
zou hier altijd een verlegging gelden. 

De plaatsbepaling van diensten aan niet-belastingplichtigen 
of eindgebruikers (B2C) zal in een later voorstel nog uitge-
breider aan de orde komen, zo kondigt de Commissie aan 
in 2003. Bij B2C-diensten is het volgens de Commissie nog 
belangrijker om de plaats van dienst vast te stellen omdat 
de btw niet aftrekbaar is en aldus belastinginkomsten voor 
het betreffende land oplevert. Het gaat er derhalve om 
vast te stellen welk land recht heeft op deze btw-inkom-
sten. B2C-diensten zouden volgens de Commissie even-
eens belastbaar moeten zijn in het land van daadwerkelijk 
gebruik. Met andere woorden: het land van daadwerkelijk 
gebruik heeft recht op de btw-inkomsten. 

De beoogde ingangsdatum van de voorstellen, althans 
de datum waarop de lidstaten hun wetgeving aangepast 
moeten hebben aan de nieuwe Europese regelgeving, wordt 
in het voorstel open gelaten. 

3.3 Force of attraction 
Het voorstel maakt een einde aan het op dat moment 
bestaande fenomeen waarbij lidstaten – voor toepassing van 
de verleggingsregeling – belastingplichtigen met enkel een 
vaste inrichting in de betreffende lidstaat, altijd aanmerkten 
als ‘in de lidstaat gevestigd’, ook al was deze vaste inrich-
ting in het geheel niet bij de betreffende transactie betrok-
ken. Deze ‘force of attraction’ wordt ongedaan gemaakt; 
wanneer een belastingplichtige een belastbare handeling 
verricht vanuit een inrichting in een andere lidstaat, maar 
tevens beschikt over een vaste inrichting in de betreffende 
lidstaat, dan wordt deze belastingplichtige geacht ‘niet in 
het binnenland te zijn gevestigd’.23 In voorkomend geval is 
dan de verleggingsregeling van toepassing. Uiteindelijk zou 
deze regeling in ietwat gewijzigde vorm (de vaste inrichting 
mag niet ‘betrokken zijn’ bij de prestatie) in art. 192 bis 
Btw-richtlijn en in art. 12, lid 4, Wet OB terechtkomen. 

3.4 Voorrang voor gebruik en exploitatie
De Zesde richtlijn bood lidstaten de mogelijkheid om de 
plaats van dienst voor bepaalde diensten te stellen op de 
plaats waar het werkelijke gebruik en de werkelijke exploi-
tatie van de betreffende diensten plaatsvond. Deze optio-
nele regelgeving kon ertoe leiden dat diensten die onder 
toepassing van de reguliere plaats van dienst plaatsvonden 
buiten de EU, alsnog in de lidstaat van gebruik gelokali-
seerd werden. Omgekeerd bestond ook de mogelijkheid om 
te bepalen dat diensten die op grond van de reguliere plaats 
van dienst regels in het binnenland plaatsvonden, maar 
feitelijk buiten de EU werden gebruikt, aldaar werden gelo-
kaliseerd. Van deze laatste mogelijkheid maakten de lidsta-
ten overigens om begrijpelijke redenen weinig gebruik. 

In het 2003-voorstel wordt deze optionele correctiemoge-
lijkheid van de plaats van dienst op basis van het werkelijke 

23 Art. 9 duodecies, lid 4, onderdeel b van het 2003-voorstel. 

gebruik (‘use and enjoyment’), die voorheen was voorbe-
houden aan de intellectuele diensten van 9-2-e Zesde richt-
lijn, uitgebreid naar alle diensten. Deze verruimde ‘use and 
enjoyment override’ zal uiteindelijk terechtkomen in art. 59 
bis Btw-richtlijn. 

3.5 Listing voor diensten
De Commissie stelt voor om de verplichte listing ook van 
toepassing te doen zijn op B2B-diensten waarbij de heffing 
verlegd is naar de afnemer. In het 2003-voorstel wordt hier-
over het volgende opgemerkt:

‘Het VIES24 werd opgezet in 1993 om de lidstaten in staat 
te stellen controle uit te oefenen op de vrijgestelde intra-
communautaire verwervingen van goederen door belas-
tingplichtigen. Dit informatie-uitwisselingssysteem was 
noodzakelijk omdat met ingang van 1 januari 1993 de docu-
mentencontrole op de in- en uitvoer aan de nationale gren-
zen zou wegvallen. Het VIES had alleen betrekking op intra-
communautaire leveringen van goederen omdat de meeste 
regels inzake de plaats van belastingheffing van diensten 
met de komst van de interne markt niet waren gewijzigd. 
Op dit ogenblik verstrekt het VIES nadere gegevens over 
vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen. 
Belastingplichtigen die intracommunautaire leveringen van 
goederen verrichten, doen opgaaf van de desbetreffende 
gegevens (doorgaans ieder kwartaal) bij hun nationale 
belastingdienst. Die dienst voert de gegevens in en stuurt 
deze vervolgens elektronisch door naar de lidstaat van de 
belastingplichtige die de intracommunautaire verwerving 
van het goed verricht, zodat deze kan controleren of de 
verleggingsregeling correct werd toegepast.’

Deze uitbreiding van de listingverplichting zou inderdaad 
onderdeel gaan uitmaken van het uiteindelijk aangenomen 
btw-pakket. 

4. Voorstellen voor vereenvoudiging (2004)

In 2004 publiceert de Commissie een document met daarin 
een zestal voorstellen voor vereenvoudiging van btw-
verplichtingen.25 Het betreft onder meer een voorstel voor 
uitbreiding van de reikwijdte van het éénloketsysteem (de 
one stop shop regeling, die beschikbaar zou moeten komen 
voor álle niet-EU-dienstverleners), modernisering van de 
teruggaveprocedure onder de Achtste richtlijn26 (met ook 
hier de introductie van een éénloketsysteem), een EU-brede 

24 VAt Information Exchange System. 
25 cOM(2004) 728 def, Brussel, 29 oktober 2004, dit document bevat een 

‘Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 
77/388/EEG met het oog op de vereenvoudiging van de btw-verplichtin-
gen’, een ‘Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot vaststelling van na-
dere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggaaf 
van de btw aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in 
een andere lidstaat zijn gevestigd’ en een ‘Voorstel voor een Verordening 
van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 wat betreft 
de invoering van een regeling voor administratieve samenwerking in het 
kader van het éénloketsysteem en de btw-teruggaafprocedure’.

26 Richtlijn 79/1072/EG van de Raad van 6 december 1979.
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harmonisering van aftrekbeperkingen, een vereenvoudiging 
van de regels voor afstandsverkopen, een uitbreiding van 
verplichte toepassing van de verleggingsregeling bij niet-
binnenlandse belastingplichtigen en een nieuwe regeling 
voor kleine ondernemers. Uiteindelijk zou het btw-pakket 
enkel voorzien in een herziening van de Achtste richtlijn27 
en een in het 2004-voorstel voorziene aanpassing van de 
Verordening voor administratieve samenwerking28 in 
verband met de uitbreiding van het gebruik van het éénlo-
ketsysteem. De overige elementen van het 2004-voorstel 
zouden de eindstreep niet halen. 

5. Het 2003-voorstel herzien en uitgebreid 
(2005)

5.1 Inleiding
In juli 2005 ontvouwt de Commissie haar definitieve 
plannen voor een nieuwe alomvattende plaats van dienst 
regeling.29 In dit 2005-voorstel is het eerdere voorstel uit 
2003 aangevuld met een regeling voor B2C-diensten en 
zijn de eerdere voorstellen voor B2B-diensten op een aantal 
onderdelen aangepast; dat laatste als resultaat van tussen-
tijds voortschrijdend inzicht. Een en ander is vastgelegd 
in het Commissiedocument (2005) 334.30 Hierin bena-
drukt de Commissie nogmaals dat de (niet-aftrekbare) btw 
op B2C-diensten tot de btw-inkomsten van de lidstaten 
behoort. Het is daarom extra van belang om zoveel moge-
lijk vast te houden aan belastingheffing op de plaats van 
verbruik. Daar horen immers de belastinginkomsten thuis. 

In haar 2005-voorstel kiest de Commissie ervoor om de 
op dat moment bestaande hoofdregel voor B2C-diensten, 
belast in het land van de dienstverlener31, te handhaven. In 
de meeste gevallen leidt deze regel tot belastingheffing op 
de plaats van het werkelijke gebruik. Het is bovendien een 
regel die gemakkelijk kan worden toegepast door de dienst-
verlener, van wie mag worden aangenomen dat hij op de 
hoogte is van de btw-regels en -tarieven in de eigen lidstaat, 
zo meent de Commissie. 

27 Richtlijn nr. 2008/9/EG van de Raad van de Europese Unie van 12 
februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in 
Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de 
toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van 
teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (PbEU l 44).

28 Verordening (EG) nr. 143/2008 van de Raad van de Europese Unie van 
12 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 met 
betrekking tot de invoering van een regeling voor administratieve 
samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van de bepalingen 
betreffende de plaats van een dienst, de speciale systemen en de btw-
teruggaafprocedure (PbEU l 44).

29 Het betreffende voorstel is onder meer besproken in: A. van Dongen, 
‘Voorstel plaats van dienst in de btw’, (Opinie) in NTFR 2005/178. 

30 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/
EEG wat betreft de plaats van levering van diensten, cOM(2005) 334 def., 
Brussel 23 juli 2005.

31 Dat wil zeggen: het land waar de dienstverlener de zetel van zijn be-
drijfsuitoefening heeft of een vaste inrichting van waaruit hij de dienst 
verricht. 

De Commissie overweegt verder nog dat het voor een btw 
als verbruiksbelasting het meest zuiver zou zijn om heffing 
toe te wijzen aan het land waar diensten werkelijk worden 
gebruikt of geëxploiteerd. De ervaring leert evenwel, zo 
meent de Commissie, dat het uiterst moeilijk is om deze 
plaats vast te stellen. De Commissie acht het dan ook weinig 
praktisch om voor de plaats van dienst aan te knopen bij 
het werkelijke gebruik of exploitatie. Belastingheffing in 
de lidstaat van de afnemer acht de Commissie evenmin 
opportuun. Een dergelijk regime zou onevenredige admi-
nistratieve lasten meebrengen voor ondernemers, omdat 
deze altijd moeten vaststellen waar hun klant is gevestigd 
en zich in de betreffende lidstaten moeten registreren. Blijft 
over de keuze voor het handhaven van de status quo voor 
wat betreft de B2C-hoofdregel. 

5.2 De uitzonderingen op de hoofdregel
Het voorstel bevat een aantal uitzonderingen op de twee 
hoofdregels voor de plaats van dienst. Een aantal van 
deze uitzonderingen heeft betrekking op zowel B2B- als 
B2C-diensten. Het betreft diensten die betrekking hebben 
op een onroerend goed (belast daar waar het onroerend 
goed is gelegen), personenvervoer (belast op de plaats waar 
het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van 
de afgelegde afstanden) en culturele, artistieke, sportieve, 
vermakelijkheids- en soortgelijke activiteiten (belast op de 
plaats waar deze diensten daadwerkelijk worden verricht). 
Uitzonderingen die overigens ook al in het 2003-voorstel 
waren opgenomen. 

Ook het al in het 2003-opgenomen afwijkende regime voor 
bepaalde B2B-diensten die ‘materieel van aard zijn, zoals 
restaurantdiensten’32, blijft gehandhaafd (belast in het land 
van de dienstverlener). Wel wordt hieraan toegevoegd dat 
B2B-restaurant- en cateringdiensten aan boord van sche-
pen, vliegtuigen of treinen tijdens een personenvervoer de 
plaats van levering de plaats van vertrek van het vervoer is. 

Ten slotte de specifieke regimes voor bepaalde B2C-dien-
sten. Het 2005-voorstel bevat een aantal aanpassingen van 
de specifieke B2C-regimes die al in het 2003-voorstel waren 
opgenomen. Zo worden B2C- restaurant- en cateringdien-
sten belast daar waar deze verricht worden, maar geldt de 
plaats van vertrek als plaats van dienst wanneer het gaat 
om dergelijke diensten aan boord van schepen, vliegtuigen 
of treinen. Voor wat betreft de B2C-verhuur van vervoer-
middelen wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende 
verhuur of leasing (belast daar waar het vervoermiddel 
aan de afnemer ‘effectief ter beschikking wordt gesteld’) en 
verhuur of leasing op de lange termijn (belast daar waar 
de klant is gevestigd dan wel zijn woonplaats of gebrui-
kelijke verblijfplaats heeft). Aldus stemde het B2C-regime 
overeen met het eerder voorgestelde B2B-regime. Volgens 
de Commissie werd hiermee tegemoetgekomen aan de 
wens van de verhuursector om de btw-behandeling van 
verhuren niet te laten afhangen van de btw-status van de 

32 In een nieuw art. 9 quinquies van de Zesde richtlijn. 
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huurder. Met het belasten in het land van de afnemer van 
lange termijn verhuren – in de plaats van heffing in het land 
van de verhuurder – zouden verhuurbedrijven geen prik-
kel meer ondervinden om zich te vestigen in lidstaten met 
lagere btw-tarieven of ruimhartiger aftrekmogelijkheden. 
Wel onderkent de Commissie bij heffing in het land van 
de afnemer het praktische probleem dat lange termijnver-
huurders btw-verplichtingen moeten gaan vervullen in elke 
lidstaat waar zij niet-belastingplichtige klanten hebben. Het 
ook voor deze diensten openstellen van het éénloketsys-
teem zou de betreffende administratieve lasten beheersbaar 
houden, zo meent de Commissie. 

De belangrijkste aanpassing van het 2003-voorstel heeft 
echter te maken met langs elektronische weg verrichte dien-
sten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieom-
roepdiensten. Het 2005-voorstel geeft voor deze ‘diensten 
die op afstand worden verleend aan niet-belastingplichti-
gen’ als plaats van dienst de plaats waar de niet-belasting-
plichtige afnemer is gevestigd dan wel zijn woonplaats of 
gebruikelijke woonplaats heeft. 

5.3 B2C-diensten op afstand staan aan consensus in de weg
In de toelichting op het 2005-voorstel erkent de Commis-
sie dat de op dat moment geldende btw-behandeling van 
‘diensten op afstand’ aanpassing behoeft. Zo constateert de 
Commissie een ´race to the bottom´ in die zin dat aanbie-
ders van dergelijke diensten zich vestigen in de lidstaat met 
het laagste btw-tarief :

‘Langs elektronische weg verrichte diensten, telecom-
municatiediensten en radio- en televisieomroepdien-
sten alsmede afstandsonderwijs kunnen en worden op 
afstand verricht ten behoeve van niet-belastingplichtige 
personen. Ook financiële diensten worden steeds vaker 
op deze manier verleend. Als zij worden verleend aan 
belastingplichtige personen, worden deze diensten belast 
in de lidstaat van de klant, een regel die in het nieuwe 
b2b-voorstel wordt gehandhaafd. Als zij worden verleend 
aan niet-belastingplichtige personen, worden deze dien-
sten belast op de plaats waar de dienstverlener is gevestigd. 
Gelet op het gemak waarmee deze diensten kunnen worden 
verleend, is het gevaar zeer reëel dat de dienstverlener bij 
zijn vestigingsbeslissing wordt beïnvloed door btw-over-
wegingen, zeker als zijn klanten de btw volledig moeten 
dragen. Er bestaat empirisch bewijsmateriaal dat ingevolge 
de vaststelling van nieuwe regels voor elektronische dien-
sten de buiten de EU gevestigde verleners van zulke dien-
sten vaste inrichtingen hebben opgezet in de lidstaten met 
de voordeligste btw-tarieven, van waaruit zij al hun klan-
ten in de hele EU bedienen. Op dezelfde manier wijzigen 
EU-bedrijven hun plaats van vestiging om dit concurrentie-
voordeel te benutten.’ 33

Hoewel de Commissie geen specifieke lidstaten noemt, was 
het een publiek geheim dat het voornamelijk Luxemburg 

33 cOM(2005) 334 def., p. 13. 

was die met een laag algemeen btw-tarief (en een speci-
aal – zij het ongeoorloofd – laag btw-tarief van 3% voor 
e-books34) Amerikaanse bedrijven wist over te halen om 
de EU-markt vanuit een vestiging in Luxemburg te bedie-
nen. Deze Europese vestigingen zorgden voor werkgele-
genheid maar vooral ook voor extra btw-inkomsten voor 
Luxemburg. Luxemburg ontving immers de btw op alle 
B2C-verkopen aan afnemers binnen de EU. 

Onder het nieuw voorgestelde regime zou Luxemburg 
alleen nog de btw ontvangen over verkopen aan B2C-afne-
mers in eigen land. Om het verlies aan belastinginkomsten 
te beperken heeft Luxemburg de invoering van het nieuwe 
regime voor digitale diensten zo lang mogelijk proberen uit 
te stellen. Met klaarblijkelijk succes. De beoogde ingangs-
datum van de voorstellen, althans de datum waarop de 
lidstaten hun wetgeving aangepast moeten hebben aan de 
nieuwe Europese regelgeving wordt in het 2005-voorstel 
gesteld op 1 juli 2006. Zoals we hierna zullen zien, zou 
het nieuwe B2C-regime voor telecommunicatiediensten, 
omroepdiensten en elektronische diensten uiteindelijk pas 
ingaan op 1 januari 2015. 

6. Het btw-pakket wordt aangenomen (2007)

Pas in december 2007 bereiken de Europese ministers van 
Financiën, naar verluidt na zware politieke druk op Luxem-
burg, een politiek akkoord over het btw-pakket. Naar 
aanleiding van dit politieke akkoord heeft de Raad van de 
Europese Unie op 12 februari 2008 de definitieve teksten 
van de betreffende Richtlijnen35 en de Verordening36 vast-
gesteld.37

Het uiteindelijk aangenomen btw-pakket bevat een aantal 
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke voorstel-
len (het 2004-voorstel en het 2005-voorstel zoals hiervoor 
besproken) die met name bedoeld zijn om Luxemburg over 
de streep te trekken. Zo is bepaald dat de nieuwe plaats van 
dienst voor B2C-telecommunicatiediensten, omroepdien-
sten en langs elektronische weg verrichte diensten pas ingaat 

34 Volgens het HvJ (en de commissie) handelde luxemburg daarmee in 
strijd met het Unierecht, HvJ EU 5 maart 2015, zaak c-502/13 (commissie/
luxemburg), EclI:EU:c:2015:143, NTFR 2015/1355. 

35 Het betreft Richtlijn nr. 2008/8/EG van de Raad van de Europese Unie van 
12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de 
plaats van een dienst (PbEU l 44) en Richtlijn nr. 2008/9/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere 
voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf 
van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen 
die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd 
zijn (PbEU l 44).

36 Verordening (EG) nr. 143/2008 van de Raad van de Europese Unie van 
12 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 met 
betrekking tot de invoering van een regeling voor administratieve 
samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van de bepalingen 
betreffende de plaats van een dienst, de speciale systemen en de btw-
teruggaafprocedure (PbEU l 44).

37 Het btw-pakket is onder meer besproken door A.J. van Doesum, H.w.M. 
van Kesteren, G.J. van Norden en I.H.t. Reiniers, ‘De nieuwe regels voor de 
plaats van dienst in de btw’, WFR 2008/279. 
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per 1 januari 2015. Verder is in de Verordening opgenomen 
dat gedurende een aantal jaren een gedeelte van de btw die 
via het Mini One Stop Shop (MOSS) stelsel wordt betaald 
ten goede komt aan de lidstaat van de lidstaat van registra-
tie.38 In de praktijk komt dat erop neer dat Luxemburg, als 
lidstaat waarin een groot aantal aanbieders digitale dien-
sten geregistreerd is, een aantal jaren nog een gedeelte van 
de btw blijft ontvangen voor bestedingen van consumenten 
in andere lidstaten.39 Nieuw is ook de openstelling van de 
MOSS voor in de EU gevestigde aanbieders van elektroni-
sche diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tele-
visieomroepdiensten.40 

Voor wat betreft culturele, artistieke, sportieve, weten-
schappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke 
evenementen – onder het commissievoorstel belast op de 
plaats waar deze daadwerkelijk plaatsvinden – komt de 
uiteindelijke aangenomen richtlijn (Richtlijn 2008/8/EG) 
met een van het voorstel afwijkend B2B-regime per 2011. 
Vanaf die datum geldt voor deze diensten in een B2B-situ-
atie dat het speciale regime (belastingheffing daar waar de 
activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden) alleen geldt voor 
het verlenen van toegang. Voor overige (B2B) culturele, 
artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, verma-
kelijkheids- of soortgelijke evenementen geldt vanaf dat 
moment de B2B-hoofdregel; belast in het land van de afne-
mer met een verlegging. 

Kortdurende verhuur van vervoermiddelen wordt belast in 
het land waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschik-
king wordt gesteld. Langdurende verhuur valt tot 2013 
onder de respectievelijke hoofdregels (belast in het land 
van de afnemer (B2B), belast in het land van de dienstver-
lener (B2C). Met ingang van 2013 wordt B2C langdurende 
verhuur van vervoermiddelen belast in het land waar de 
afnemer ‘gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke 
verblijfplaats heeft’. Voor de B2C langdurende verhuur van 
pleziervaartuigen geldt hierbij evenwel als plaats van dienst 
de plaats ‘waar het pleziervaartuig effectief ter beschik-
king wordt gesteld, indien deze dienst daadwerkelijk door 
de dienstverrichter wordt verricht vanuit de zetel van zijn 
bedrijfsuitoefening of een vaste inrichting aldaar’41.  

Nieuw in de uiteindelijke richtlijntekst ten opzichte van 
de voorstellen, is ook de extra verplichtingen die Richtlijn 
2008/8/EG oplegt aan lidstaten ter zake van de uitgifte van 
btw-identificatienummers. In art. 214 Btw-richtlijn wordt 
aldus aan lidstaten de verplichting opgelegd om ook een 
btw-identificatienummer uit te reiken aan belastingplichti-
gen die in betreffende lidstaat diensten afnemen waarbij de 

38 Verordening (EG) nr. 143/2008, punt 12. 
39 Het betreft een percentage van 30% over 2015 en 2016 en een percen-

tage van 15% over 2017 en 2018. De herstelbetalingen aan luxemburg 
stoppen per 2019. 

40 In de nieuw ingevoegde art. 369bis-369duodecies Btw-richtlijn. 
41 Art. 56, lid 2, Btw-richtlijn. 

heffing naar hen verlegd is en tevens aan belastingplichti-
gen die vanuit de betreffende lidstaat btw-verlegde diensten 
leveren aan belastingplichtigen in andere lidstaten.  

7. De Wet implementatie btw-pakket (2009)

Op 30 maart 2009 dient de toenmalige staatssecretaris 
van Financiën De Jager het wetsvoorstel in waarmee de 
richtlijnen uit het btw-pakket in de Wet OB geïmplemen-
teerd moeten worden.42 Het wetsvoorstel omvat tevens de 
implementatie van Richtlijn 2008/117/EG43; de zogeheten 
frauderichtlijn. Deze laatste richtlijn beoogt een snellere en 
efficiëntere uitwisseling van de gegevens over het intracom-
munautaire handelsverkeer. Zo moeten lidstaten de moge-
lijkheid gaan bieden om de listings op elektronische wijze in 
te dienen, een mogelijkheid waarin Nederland al voorzag. 
Daarnaast dwingt de richtlijn de lidstaten voor bepaalde 
prestaties één moment vast te stellen waarop een prestatie 
plaatsvindt, zodat dit moment voor zowel de verrichter van 
de prestatie als de afnemer gelijk is, dit om ‘mismatches’ in 
listings te voorkomen.44 Deze maatregelen moeten helpen 
in de strijd tegen btw-fraude. 
 
Het wetsvoorstel volgt verder de richtlijnteksten op de 
voet. Deze richtlijnteksten bieden de lidstaten overigens 
ook weinig speelruimte. Voor wat betreft het lokaliseren 
van diensten op de plaats van werkelijk gebruik en exploi-
tatie, Richtlijn 2008/8/EG biedt de mogelijkheid om deze 
‘use and enjoyment override’ voortaan op alle diensten toe 
te passen, laat het wetsvoorstel feitelijk alles bij het oude. 

De memorie van toelichting vat de wijzigingen in de plaats 
van dienst regels schematisch als volgt samen:

huidige situatie Toekomstige situatie

Algemene regel: oorsprongs-
landbeginsel.

Algemene regel B2B: bestem-
mingslandsbeginsel.
Algemene regel B2c: oor-
sprongslandbeginsel.

 

Veel uitzonderingen op deze 
algemene regel.

Een beperkt aantal uitzonderin-
gen op de algemene regels. 

   

Relatief veel discussie over de 
uitleg van de uitzonderingsbe-
palingen.

Minder uitzonderingen op 
de algemene regels, minder 
discussie. 

   

42 wijziging van de wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de 
invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de hef-
fing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf 
van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers 
(implementatie richtlijnen btw-pakket), Kamerstukken II, 2008-2009, 31 
907. 

43 Richtlijn 2008/117/EG van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging 
van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belas-
tingfraude in het intracommunautaire verkeer. PBEU l 14.

44 Het betreft een aanpassing van art. 64, lid 2, Btw-richtlijn. 
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huidige situatie Toekomstige situatie

Beperkt gebruik verleggingsre-
geling: slechts van toepassing 
op een aantal B2B-diensten 
die zijn uitgezonderd van de 
hoofdregel.

Ruimer gebruik verleggingsre-
geling: van toepassing op alle 
B2B-diensten die vallen onder 
de algemene regel (btw-heffing 
in bestemmingsland).

   

Veel teruggaafverzoeken voor 
het terugvragen van buiten-
landse btw.

Afname teruggaafverzoeken 
van buitenlandse btw door de 
toepassing van het bestem-
mingslandbeginsel voor de 
plaats van dienst voor B2B-
diensten. 

   

leasing vervoermiddelen be-
last in lidstaat verhuurder.

Kortdurende leasing belast in 
lidstaat waar vervoermiddel 
ter beschikking wordt gesteld 
Langdurende leasing 
2010 
- B2B: belast in lidstaat van de 
afnemer;
- B2c: belast in lidstaat van de 
verhuurder.
2013
- B2c: belast in lidstaat van de 
afnemer;  
- B2c: belast in lidstaat waar 
pleziervaartuig ter beschikking 
wordt gesteld.

   

telecom, radio, tv 
- B2B: bestemmingslandbe-
ginsel; 
- B2c: oorsprongslandbegin-
sel.
Echter: 
1. als afnemer niet uit de EU 
komt, dan plaats waar de afne-
mer woont;
2. als aanbieder niet uit de EU 
komt, dan plaats waar werkelijk 
gebruik plaatsvindt.

telecom, radio, tv (met ingang 
van 01/01/2015) 
- B2B: bestemmingslandbe-
ginsel;
- B2c: bestemmingslandbegin-
sel (+ speciaal btw-aangifte-
systeem voor aanbieders van 
buiten de EU en speciaal aan-
giftesysteem voor aanbieders 
binnen de EU).

   

Elektronische diensten 
- B2B: bestemmingslandbegin-
sel ;
- B2c: oorsprongslandbeginsel.
Echter: 
1. als afnemer niet uit de EU 
komt, dan plaats waar de afne-
mer woont;
2. als aanbieder niet uit de 
EU komt, dan plaats waar de 
afnemer woont. (+ speciaal 
aangiftesysteem).

Elektronische diensten (met 
ingang van 01/01/2015) 
- B2B: bestemmingslandbegin-
sel;
- B2c: bestemmingslandbegin-
sel (+ speciaal btw-aangifte-
systeem voor aanbieders van 
buiten de EU en speciaal aan-
giftesysteem voor aanbieders 
binnen de EU).

   

Restaurant- en cateringdien-
sten belast op de plaats waar 
de dienstverlener is gevestigd. 

Restaurant- en cateringdien-
sten belast daar waar ze materi-
eel worden verricht. 

   

Geen listingverplichting. Introductie listingverplich-
ting (periodieke overzichten 
van grensoverschrijdende 
diensten).

Het wetsvoorstel implementatie btw-pakket zou uiteinde-
lijk per 3 december 2009 tot wet verheven worden45, op tijd 
voor de voorgeschreven ingangsdatum van het merendeel 
van de maatregelen per 1 januari 2010. 

8. Het btw-pakket in de praktijk

De invoering van het btw-pakket leidt in de praktijk tot 
weinig problemen. De meeste internationaal opererende 
ondernemers ervaren een aanmerkelijke verlichting van 
administratieve lasten, nu voor B2B-diensten in de meeste 
gevallen een verlegging gaat gelden.46 De wijziging van de 
regels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten 
en elektronische diensten per 2015 lijkt meer voeten in 
de aarde te hebben. Leveranciers van dergelijke diensten 
moeten al vanaf de eerste euro aangifte gaan doen in alle 
lidstaten waar zij afnemers hebben. Dit stelsel blijkt belas-
tend voor kleine ondernemers. Inmiddels is in het december 
2017 aangenomen btw e-commerce pakket per 2019 met 
het invoeren van een omzetdrempel van € 10.000 – tot deze 
drempel blijven de B2C-verkopen belast in de eigen lidstaat 
– een praktische regeling getroffen.47 Dit pakket brengt 
onder meer ook een uitbreiding van de reikwijdte van de 
MOSS48 en een praktische tegemoetkoming voor het bewij-
zen van de woon- of vestigingsplaats van de B2C-afnemer 
van telecommunicatie-, omroep- of elektronische dien-
sten.49 

In de afgelopen jaren zijn via aanpassingen op de btw-
Uitvoeringsverordening bindende antwoorden verstrekt op 
bepaalde toepassingsvragen betreffende de nieuwe plaats 

45 wet implementatie richtlijnen btw-pakket, Stb. 2009, 546. In het hiermee 
samenhangende koninklijke besluit van 14 december 2009, Stb. 565 is de 
ingangsdatum van de wet op 1 januari 2010 gesteld. 

46 Zie hierover bijvoorbeeld: N. Sayedi en Y.M. van Vught, ‘Verslag 29e Fiscale 
conferentie “Plaats van dienst”’, WFR 2010/1412.

47 Richtlijn 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van 
Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/ EG wat betreft bepaalde 
btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen, 
PbEU 2017, l 348, p. 7 e.v.

48 Per 2021 wordt de MOSS ook toegelaten voor afstandsverkopen en an-
dere diensten (niet zijnde telecommunicatie-, omroep- of elektronische 
diensten). Een en ander is geregeld in de tot het pakket behorende Ver-
ordening (EU) 2017/2454 van de Raad van 5 december 207 tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 904/2010.

49 tot een jaaromzet van € 100.000 is één bewijsstuk voldoen. Een en ander 
is geregeld in de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2459 van de Raad 
van 5 december 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsverordening (EU) 
282/2011.



MBB MaandBlad Belasting Beschouwingen  nuMMeR 1, januaRi 2019 / sdu  23

naaR een nieUWe plaaTS Van DienST; heT BTW-pakkeT Van 2007

van dienst regels. Het gaat hierbij om de Uitvoeringsver-
ordening (EU) nr. 282/201150 en Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 1042/2013.51 Het betreft in veel gevallen de codi-
ficatie van de niet-bindende oordelen van het btw comité 
over vraagstukken betreffende de nieuwe plaats van dienst 
regels. Een instelling die zich nog steeds buigt over prakti-
sche vraagstukken over (onder meer) de plaats van dienst. 
Met name de exacte afbakening van ‘elektronische dien-
sten’ blijft vragen oproepen, vooral als gevolg van de nog 
steeds voortdurende stormachtige technologische ontwik-
kelingen. 

Inmiddels toont de Commissie zich niet onbetuigd als het 
gaat om het verschaffen van praktische – zij het niet juridi-
sche bindende – informatie over de regels. In dat verband 
wijs ik op de praktische leidraad over het mini éénloket-
systeem en het doen van aangifte onder dit stelsel.52 Op 3 
april 2014 publiceert de Europese Commissie ‘Explanatory 
Notes’ die een toelichting geven op de regels die zijn vastge-
legd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013. Op 26 
oktober 2015 zijn aanvullende ‘Explanatory Notes’ gepu-

50 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 
2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 
2006/112/EG.

51 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 
2013 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 
2006/112/EG.

52 European commission. Guide to the VAt mini One Stop Shop, Brussels, 23 
October 2013.

bliceerd die specifiek ingaan op de plaats van dienst voor 
diensten die betrekking hebben op onroerende zaken.

Allemaal verdere verduidelijkingen en ondergeschikte wijzi-
gingen aan een stelsel dat al met al goed lijkt te voldoen. 
Alles overziende waag ik zelfs het btw-pakket een succes te 
noemen. Mijn enige punt van kritiek is dat een en ander zo 
lang heeft moeten duren. Eén enkele lidstaat blijkt in staat 
te zijn geweest om het besluitvormingsproces langdurig te 
traineren. Hier wreekt zich de eis van unanimiteit bij het 
aannemen van EU-maatregelen op de btw-gebied. Uiteinde-
lijk is Nederland hierdoor de nodige btw-inkomsten misge-
lopen. Wellicht is dit de prijs van Europese eenheid?
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