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Amendement 9
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens het aan de Commissie 
gepresenteerde eindverslag 2019 van het 
proces “Studie en verslagen over de btw-
kloof in de EU-28” beliep de btw-kloof, 
dat wil zeggen het verschil tussen de 
verwachte btw-ontvangsten en het 
daadwerkelijk geïnde bedrag aan btw, in 
de Unie 137,5 miljard EUR in 2017, 
oftewel 11,2 % van de totale verwachte 
btw-ontvangsten en 267 EUR aan 
gederfde ontvangsten per persoon in de 
Unie. Overigens zijn er grote verschillen 
tussen de lidstaten, met een btw-kloof die 
uiteenloopt van 0,6 % tot 35,5 %. Dit geeft 
het belang aan van meer 
grensoverschrijdende samenwerking voor 
een krachtdadiger aanpak van in het 
bijzonder btw-fraude in e-commerce, 
maar ook van btw-fraude in het algemeen 
(met inbegrip van carrouselfraude).

Or. en

Amendement 10
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Er dient een ambitieus mandaat 
voor het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) te worden vastgesteld, in 
samenwerking met de nationale justitiële 
autoriteiten, teneinde te bewerkstelligen 
dat fraudeurs daadwerkelijk voor de 
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rechter worden gebracht in de lidstaten, 
omdat elke georganiseerde 
grensoverschrijdende btw-fraude moet 
worden aangepakt en de fraudeurs 
moeten worden bestraft.

Or. en

Amendement 11
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens het aan de Commissie 
gepresenteerde eindverslag 2019 van het 
proces “Studie en verslagen over de btw-
kloof in de EU-28” loopt de btw-kloof in 
de lidstaten uiteen van 0,6 % in Cyprus tot 
35,5 % in Roemenië, ofwel 50 keer zoveel.

Or. en

Amendement 12
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De betalingsdienstaanbieders 
beschikken al over informatie op grond 
waarvan zij de locatie van de begunstigde 
en de betaler kunnen vaststellen met 
betrekking tot de betalingsdiensten die zij 
verrichten, op basis van een 
identificatienummer van een individuele 
betaalrekening in een lidstaat die door die 
betaler of begunstigde wordt gebruikt.

(5) De betalingsdienstaanbieders 
beschikken al over informatie op grond 
waarvan zij de locatie van de begunstigde 
en de betaler kunnen vaststellen met 
betrekking tot de betalingsdiensten die zij 
verrichten, op basis van een 
identificatienummer van een individuele 
betaalrekening in een lidstaat die door die 
betaler of begunstigde wordt gebruikt of 
een andere identificatiecode waarmee de 
betaler of begunstigde en hun locatie 
kunnen worden vastgesteld.
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Or. en

Amendement 13
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad46 van 
belang dat de verplichting voor een 
betalingsdienstaanbieder om informatie 
met betrekking tot een 
grensoverschrijdende betalingstransactie te 
bewaren en verstrekken, evenredig is en 
beperkt blijft tot wat nodig is voor de 
lidstaten om btw-fraude in e-commerce te 
bestrijden. Bovendien moet alleen de 
informatie over de betaler worden bewaard 
die betrekking heeft op de locatie van de 
betaler. Wat de informatie over de 
begunstigde en de betalingstransactie zelf 
betreft, zijn betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht om die informatie te 
bewaren en aan de belastingautoriteiten 
door te geven die de belastingautoriteiten 
nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te 
sporen en btw-controles uit te voeren. 
Daarom moeten betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht worden om registers te 
bewaren over grensoverschrijdende 
betalingstransacties die op economische 
activiteiten kunnen wijzen. De invoering 
van een plafond op basis van het aantal 
betalingen dat een begunstigde in de loop 
van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, 
vormt een betrouwbare aanwijzing dat die 
betalingen in het kader van een 
economische activiteit zijn ontvangen, 
waardoor betalingen om niet-commerciële 
redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit 
plafond wordt bereikt, moet de 
boekhoudkundige verplichting van de 

(7) Het is in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad46 van 
belang dat de verplichting voor een 
betalingsdienstaanbieder om informatie 
met betrekking tot een 
grensoverschrijdende betalingstransactie te 
bewaren en verstrekken, evenredig is en 
beperkt blijft tot wat nodig is voor de 
lidstaten om btw-fraude in e-commerce te 
bestrijden. Bovendien moet alleen de 
informatie over de betaler worden bewaard 
die betrekking heeft op de locatie van de 
betaler. Wat de informatie over de 
begunstigde en de betalingstransactie zelf 
betreft, zijn betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht om die informatie te 
bewaren en aan de belastingautoriteiten 
door te geven die de belastingautoriteiten 
nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te 
sporen en btw-controles uit te voeren. 
Daarom moeten betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht worden om registers te 
bewaren over grensoverschrijdende 
betalingstransacties die op economische 
activiteiten kunnen wijzen. De invoering 
van een plafond op basis van ofwel het 
aantal betalingen dat een begunstigde in de 
loop van een kalenderkwartaal heeft 
ontvangen, ofwel een minimumbedrag per 
betaling, vormt een betrouwbare 
aanwijzing dat die betalingen in het kader 
van een economische activiteit zijn 
ontvangen, waardoor betalingen om niet-
commerciële redenen zijn uitgesloten. 
Wanneer dit plafond wordt bereikt, moet 
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betalingsdienstaanbieder worden 
getriggerd.

de boekhoudkundige verplichting van de 
betalingsdienstaanbieder worden 
getriggerd.

_________________ _________________
46 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

46 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 14
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad46 van 
belang dat de verplichting voor een 
betalingsdienstaanbieder om informatie 
met betrekking tot een 
grensoverschrijdende betalingstransactie te 
bewaren en verstrekken, evenredig is en 
beperkt blijft tot wat nodig is voor de 
lidstaten om btw-fraude in e-commerce te 
bestrijden. Bovendien moet alleen de 
informatie over de betaler worden bewaard 
die betrekking heeft op de locatie van de 
betaler. Wat de informatie over de 
begunstigde en de betalingstransactie zelf 
betreft, zijn betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht om die informatie te 
bewaren en aan de belastingautoriteiten 
door te geven die de belastingautoriteiten 
nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te 
sporen en btw-controles uit te voeren. 

(7) Het is in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad46 van 
belang dat de verplichting voor een 
betalingsdienstaanbieder om informatie 
met betrekking tot een 
grensoverschrijdende betalingstransactie te 
bewaren en verstrekken, evenredig is en 
beperkt blijft tot wat nodig is voor de 
lidstaten om btw-fraude in e-commerce te 
bestrijden. Bovendien moet alleen de 
informatie over de betaler worden bewaard 
die betrekking heeft op de locatie van de 
betaler. Wat de informatie over de 
begunstigde en de betalingstransactie zelf 
betreft, zijn betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht om die informatie te 
bewaren en aan de belastingautoriteiten 
door te geven die de belastingautoriteiten 
nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te 
sporen en btw-controles uit te voeren. 
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Daarom moeten betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht worden om registers te 
bewaren over grensoverschrijdende 
betalingstransacties die op economische 
activiteiten kunnen wijzen. De invoering 
van een plafond op basis van het aantal 
betalingen dat een begunstigde in de loop 
van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, 
vormt een betrouwbare aanwijzing dat die 
betalingen in het kader van een 
economische activiteit zijn ontvangen, 
waardoor betalingen om niet-commerciële 
redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit 
plafond wordt bereikt, moet de 
boekhoudkundige verplichting van de 
betalingsdienstaanbieder worden 
getriggerd.

Daarom moeten betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht worden om registers te 
bewaren over grensoverschrijdende 
betalingstransacties die op economische 
activiteiten kunnen wijzen. De invoering 
van een plafond op basis van het aantal 
betalingen dat een begunstigde in de loop 
van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, 
vormt een betrouwbare aanwijzing dat die 
betalingen in het kader van een 
economische activiteit zijn ontvangen, 
waardoor betalingen om niet-commerciële 
redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit 
plafond wordt bereikt, moet de 
boekhoudkundige verplichting van de 
betalingsdienstaanbieder worden 
getriggerd. Om een evenwicht te bereiken 
tussen administratieve verplichtingen voor 
dienstaanbieders en een betere btw-inning 
door de lidstaten krijgen 
betalingsdienstaanbieders de mogelijkheid 
gegevens te verstrekken in een formaat 
dat voor hen reeds eenvoudig beschikbaar 
is, d.w.z. ofwel voor elke transactie 
afzonderlijk, ofwel op een geaggregeerd 
niveau.

_________________ _________________
46 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

46 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 15
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad46 van 
belang dat de verplichting voor een 
betalingsdienstaanbieder om informatie 
met betrekking tot een 
grensoverschrijdende betalingstransactie te 
bewaren en verstrekken, evenredig is en 
beperkt blijft tot wat nodig is voor de 
lidstaten om btw-fraude in e-commerce te 
bestrijden. Bovendien moet alleen de 
informatie over de betaler worden bewaard 
die betrekking heeft op de locatie van de 
betaler. Wat de informatie over de 
begunstigde en de betalingstransactie zelf 
betreft, zijn betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht om die informatie te 
bewaren en aan de belastingautoriteiten 
door te geven die de belastingautoriteiten 
nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te 
sporen en btw-controles uit te voeren. 
Daarom moeten betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht worden om registers te 
bewaren over grensoverschrijdende 
betalingstransacties die op economische 
activiteiten kunnen wijzen. De invoering 
van een plafond op basis van het aantal 
betalingen dat een begunstigde in de loop 
van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, 
vormt een betrouwbare aanwijzing dat die 
betalingen in het kader van een 
economische activiteit zijn ontvangen, 
waardoor betalingen om niet-commerciële 
redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit 
plafond wordt bereikt, moet de 
boekhoudkundige verplichting van de 
betalingsdienstaanbieder worden 
getriggerd.

(7) Het is in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad46 van 
belang dat de verplichting voor een 
betalingsdienstaanbieder om informatie 
met betrekking tot een 
grensoverschrijdende betalingstransactie te 
bewaren en verstrekken, evenredig is en 
beperkt blijft tot wat nodig is voor de 
lidstaten om btw-fraude in e-commerce te 
bestrijden. Bovendien moet alleen de 
informatie over de betaler worden bewaard 
die betrekking heeft op de locatie van de 
betaler. Wat de informatie over de 
begunstigde en de betalingstransactie zelf 
betreft, zijn betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht om die informatie te 
bewaren en aan de belastingautoriteiten 
door te geven die de belastingautoriteiten 
nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te 
sporen en btw-controles uit te voeren. 
Daarom moeten betalingsdienstaanbieders 
alleen verplicht worden om registers te 
bewaren over grensoverschrijdende 
betalingstransacties die op economische 
activiteiten kunnen wijzen. De invoering 
van een plafond op basis van het aantal 
betalingen dat een begunstigde in de loop 
van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, 
vormt een betrouwbare aanwijzing dat die 
betalingen in het kader van een 
economische activiteit zijn ontvangen, 
waardoor betalingen om niet-commerciële 
redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit 
plafond wordt bereikt, moet de 
boekhoudkundige verplichting van de 
betalingsdienstaanbieder worden 
getriggerd. Om evenredigheid te 
waarborgen en voorts te zorgen voor 
naleving van de voorschriften inzake 
gegevensbescherming, moeten 
betalingsdienstaanbieders de mogelijkheid 
krijgen in voorkomend geval transacties te 
rapporteren op een geaggregeerd niveau.

_________________ _________________
46 Verordening (EU) 2016/679 van het 46 Verordening (EU) 2016/679 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 16
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Wanneer bij een transactie van 
een betaler aan een begunstigde een 
intermediaire betalingsdienstaanbieder 
betrokken is, gelden de rapportage- en 
registratieverplichtingen alleen voor een 
einddienstaanbieder.

Or. en

Amendement 17
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als gevolg van de aanzienlijke 
hoeveelheid informatie en de gevoeligheid 
ervan in termen van de bescherming van 
persoonsgegevens, is het nodig en 
evenredig dat betalingsdienstaanbieders 
gedurende een periode van twee jaar 
registers bewaren over 

(8) Als gevolg van de aanzienlijke 
hoeveelheid informatie en de gevoeligheid 
ervan in termen van de bescherming van 
persoonsgegevens, is het nodig en 
evenredig dat betalingsdienstaanbieders 
gedurende een periode van vijf jaar 
registers bewaren over 
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grensoverschrijdende betalingstransacties 
om de lidstaten te helpen bij de bestrijding 
van btw-fraude in e-commerce en het 
opsporen van fraudeurs. Deze periode is 
het noodzakelijke minimum voor de 
lidstaten om doeltreffende controles uit te 
kunnen voeren en vermoedelijke btw-
fraude te onderzoeken of btw-fraude op te 
sporen.

grensoverschrijdende betalingstransacties 
om de lidstaten te helpen bij de bestrijding 
van btw-fraude in e-commerce en het 
opsporen van fraudeurs. Deze periode is 
het noodzakelijke minimum voor de 
lidstaten om doeltreffende controles uit te 
kunnen voeren en vermoedelijke btw-
fraude te onderzoeken of btw-fraude op te 
sporen.

Or. en

Amendement 18
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als gevolg van de aanzienlijke 
hoeveelheid informatie en de gevoeligheid 
ervan in termen van de bescherming van 
persoonsgegevens, is het nodig en 
evenredig dat betalingsdienstaanbieders 
gedurende een periode van twee jaar 
registers bewaren over 
grensoverschrijdende betalingstransacties 
om de lidstaten te helpen bij de bestrijding 
van btw-fraude in e-commerce en het 
opsporen van fraudeurs. Deze periode is 
het noodzakelijke minimum voor de 
lidstaten om doeltreffende controles uit te 
kunnen voeren en vermoedelijke btw-
fraude te onderzoeken of btw-fraude op te 
sporen.

(8) Als gevolg van de aanzienlijke 
hoeveelheid informatie en de gevoeligheid 
ervan in termen van de bescherming van 
persoonsgegevens, is het nodig en 
evenredig dat betalingsdienstaanbieders 
gedurende een periode van drie jaar 
registers bewaren over 
grensoverschrijdende betalingstransacties 
om de lidstaten te helpen bij de bestrijding 
van btw-fraude in e-commerce en het 
opsporen van fraudeurs. Deze periode is 
het noodzakelijke minimum voor de 
lidstaten om doeltreffende controles uit te 
kunnen voeren en vermoedelijke btw-
fraude te onderzoeken of btw-fraude op te 
sporen.

Or. en

Amendement 19
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er kunnen bij één enkele betaling 
van een betaler aan een begunstigde 
meerdere betalingsdienstaanbieders 
betrokken zijn. Die ene betaling kan 
leiden tot meerdere overdrachten van 
middelen tussen de verschillende 
betalingsdienstaanbieders. Alle bij een 
gegeven betaling betrokken 
betalingsdienstaanbieders moeten, 
behoudens specifieke uitsluitingen, een 
verplichting hebben tot het houden van 
registers en het meedelen van gegevens. 
Die registers en meegedeelde gegevens 
moeten evenredig zijn en informatie over 
de betaling van de initiële betaler aan de 
uiteindelijke begunstigde bevatten, en niet 
over de tussenliggende overdrachten van 
middelen tussen de 
betalingsdienstaanbieders.

Or. en

Amendement 20
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De verplichting tot het houden van 
registers en het meedelen van gegevens 
moet ook gelden in gevallen waarin 
betalingsdienstaanbieders middelen 
ontvangen of betalingstransacties 
aanvaarden namens de begunstigde, en 
dus niet alleen wanneer zij middelen 
overdragen of betaalinstrumenten 
uitgeven voor de betaler.

Or. en
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Amendement 21
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) De bij deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen mogen niet 
gelden voor betalingsdienstaanbieders die 
buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 
(EU) 2015/2366 vallen. Dat betekent dat, 
indien de betalingsdienstaanbieders van 
de begunstigde niet in een lidstaat zijn 
gevestigd, het de 
betalingsdienstaanbieders van de betaler 
zijn die registers moeten houden en de 
informatie moeten meedelen over de 
grensoverschrijdende betaling. In het 
omgekeerde geval moeten, ten behoeve 
van een evenredige verplichting tot het 
houden van registers en het meedelen van 
gegevens, indien de 
betalingsdienstaanbieders van zowel de 
betaler als de begunstigde in een lidstaat 
zijn gevestigd, alleen de 
betalingsdienstaanbieders van de 
begunstigde worden verplicht registers 
met die informatie te houden. Met het oog 
op de verplichting tot het houden van 
registers en het meedelen van gegevens 
wordt een betalingsdienstaanbieder 
geacht in een bepaalde lidstaat te zijn 
gevestigd indien zijn BIC of unieke 
bedrijfsidentificatiecode naar die lidstaat 
verwijst.

Or. en

Amendement 22
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2006/112/EG
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Titel IV– hoofdstuk 1 – artikel 16

Bestaande tekst Amendement

(-1) In titel IV, hoofdstuk 1, wordt 
artikel 16 als volgt gewijzigd:

Artikel 16 “Artikel 16

Met een levering van goederen onder 
bezwarende titel wordt gelijkgesteld, het 
door een belastingplichtige aan zijn bedrijf 
onttrekken van een goed voor eigen 
privédoeleinden of voor privédoeleinden 
van zijn personeel, of dat hij om niet 
verstrekt of, meer in het algemeen, voor 
andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt, 
ingeval met betrekking tot dat goed of de 
bestanddelen daarvan recht op volledige of 
gedeeltelijke aftrek van de BTW is 
ontstaan.

Met een levering van goederen onder 
bezwarende titel wordt gelijkgesteld, het 
door een belastingplichtige aan zijn bedrijf 
onttrekken van een goed voor eigen 
privédoeleinden of voor privédoeleinden 
van zijn personeel, of dat hij om niet 
verstrekt of, meer in het algemeen, voor 
andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt, 
ingeval met betrekking tot dat goed of de 
bestanddelen daarvan recht op volledige of 
gedeeltelijke aftrek van de btw is ontstaan. 
Het onttrekken van een goed voor 
bedrijfsdoeleinden als geschenk van 
geringe waarde aan 
liefdadigheidsorganisaties wordt tevens 
gelijkgesteld met een levering van 
goederen, ook al is met betrekking tot dat 
goed of de bestanddelen daarvan geen 
recht op volledige of gedeeltelijke aftrek 
van de btw ontstaan.

Met een levering van goederen onder 
bezwarende titel worden niet gelijkgesteld, 
onttrekkingen van goederen om voor 
bedrijfsdoeleinden te dienen als 
geschenken van geringe waarde of als 
monster.

Met een levering van goederen onder 
bezwarende titel worden niet gelijkgesteld, 
onttrekkingen van goederen om voor 
bedrijfsdoeleinden te dienen als monster.”

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32006L0112

Motivering

Door deze bepaling van de btw-richtlijn wordt het schenken van donaties in natura (d.w.z. 
goederen) aan liefdadigheidsorganisaties een dure aangelegenheid voor bedrijven, omdat zij 
hiervoor geen aanspraak kunnen maken op btw-aftrek. In sommige landen eindigen goederen 
hierdoor als afval. De btw-regels moeten enige flexibiliteit bieden voor bedrijven die 
dergelijke donaties in natura willen schenken, in het kader van de doelstelling van een 
circulaire economie.
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Amendement 23
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/112/EG
Titel IX – hoofdstuk 7 – artikel 148 – letters e, f, g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis)In titel IX, hoofdstuk 7, 
artikel 148, worden de punten e), f) en g) 
geschrapt.

Or. en

Motivering

De lidstaten passen geen btw toe op de bevoorrading van luchtvaartuigen, 
onderhoudsactiviteiten voor luchtvaartuigen of andere verrichtingen van diensten wanneer 
luchtvaartuigen worden gebruikt voor internationale vluchten. Met dit amendement wordt 
beoogd de btw-bepalingen van de EU in overeenstemming te brengen met de EU-verbintenis 
in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Amendement 24
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 bis – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) “grensoverschrijdende betaling”: 
een betaling waarbij de betaler zich in de 
ene lidstaat bevindt en de begunstigde in 
een andere lidstaat, een derdelandsgebied 
of een derde land;

Or. en

Amendement 25
Eugen Jurzyca
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voldoende 
nauwkeurige registers bijhouden van de 
begunstigden en van de 
betalingstransacties betreffende 
betalingsdiensten die zij voor elk 
kalenderkwartaal verrichten, zodat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
controles kunnen uitvoeren op de 
leveringen van goederen en diensten die in 
overeenstemming met de bepalingen van 
titel V geacht worden plaats te vinden in 
een lidstaat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voldoende 
nauwkeurige registers bijhouden van de 
begunstigden en van de 
betalingstransacties betreffende 
grensoverschrijdende betalingen die zij 
voor elk kalenderkwartaal verrichten, zodat 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
controles kunnen uitvoeren op de 
leveringen van goederen en diensten die in 
overeenstemming met de bepalingen van 
titel V geacht worden plaats te vinden in 
een lidstaat.

Or. en

Amendement 26
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 2 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde voorschrift is 
van toepassing wanneer aan beide 
volgende voorwaarden is voldaan:

2. Het voorschrift waaraan 
betalingsdienstaanbieders krachtens lid 1 
onderworpen zijn, is van toepassing indien 
zij gedurende een kalenderkwartaal 
betalingsdiensten verlenen die 
overeenstemmen met meer dan 
25 grensoverschrijdende betalingen aan 
dezelfde begunstigde. De in de eerste 
alinea bedoelde grensoverschrijdende 
betalingen worden berekend op basis van 
de door de betalingsdienstaanbieders 
verleende betalingsdiensten per lidstaat en 
per in artikel 243 quater, lid 2, bedoelde 
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identificatiecode. Indien het de 
betalingsdienstaanbieder bekend is dat de 
begunstigde meerdere identificatiecodes 
heeft, wordt de berekening per 
begunstigde verricht.

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 27
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer middelen van een betaler 
die zich in de ene lidstaat bevindt door een 
betalingsdienstaanbieder worden 
overgedragen aan een begunstigde die 
zich in een andere lidstaat of een ander 
derdelandsgebied of derde land bevindt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 28
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) met betrekking tot de onder a) 
bedoelde overdracht van middelen, 
wanneer een betalingsdienstaanbieder in 
de loop van een kalenderkwartaal meer 
dan 25 betalingstransacties voor dezelfde 
begunstigde verricht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 29
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot de onder a) 
bedoelde overdracht van middelen, 
wanneer een betalingsdienstaanbieder in de 
loop van een kalenderkwartaal meer dan 25 
betalingstransacties voor dezelfde 
begunstigde verricht.

(b) met betrekking tot de onder a) 
bedoelde overdracht van middelen, 
wanneer een betalingsdienstaanbieder in de 
loop van een kalenderkwartaal meer dan 
25 betalingstransacties voor dezelfde 
begunstigde verricht, of transacties met 
een monetaire waarde van ten minste 
2 500 EUR verricht in één 
betalingstransactie.

Or. en

Amendement 30
Csaba Molnár

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot de onder a) 
bedoelde overdracht van middelen, 
wanneer een betalingsdienstaanbieder in de 
loop van een kalenderkwartaal meer dan 25 
betalingstransacties voor dezelfde 
begunstigde verricht.

(b) met betrekking tot de onder a) 
bedoelde overdracht van middelen, 
wanneer een betalingsdienstaanbieder in de 
loop van een kalenderkwartaal meer dan 
25 betalingstransacties of transacties met 
een monetaire waarde van ten minste 
2 375 EUR voor dezelfde begunstigde 
verricht.

Or. en

Motivering

De monetaire waarde van 2 375 EUR is berekend door een gemiddelde waarde aan 
internetaankopen van 95 EUR in aanmerking te nemen op basis van COM(2018)0812.

Amendement 31
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde registers: 3. Het in lid 1 bedoelde voorschrift is 
niet van toepassing op door de 
betalingsdienstaanbieders van de betaler 
verleende betalingsdiensten voor elke 
betaling waarbij ten minste één van de 
betalingsdienstaanbieders van de 
begunstigde volgens de BIC of een andere 
bedrijfsidentificatiecode die de 
betalingsdienstaanbieder en zijn locatie 
ondubbelzinnig identificeert, in een 
lidstaat is gevestigd. De 
betalingsdienstaanbieders van de betaler 
betrekken deze betalingsdiensten in elk 
geval in de in lid 2 bedoelde berekening.

Or. en
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Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 32
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) worden door de 
betalingsdienstaanbieder bewaard in 
elektronische vorm, voor een periode van 
twee jaar vanaf het eind van het jaar 
waarin de transactie is verricht;

Schrappen

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 33
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) worden door de 
betalingsdienstaanbieder bewaard in 
elektronische vorm, voor een periode van 
twee jaar vanaf het eind van het jaar waarin 
de transactie is verricht;

(a) worden door de 
betalingsdienstaanbieder bewaard in 
elektronische vorm, voor een periode van 
vijf jaar vanaf het eind van het jaar waarin 
de transactie is verricht;

Or. en
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Amendement 34
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) worden door de 
betalingsdienstaanbieder bewaard in 
elektronische vorm, voor een periode van 
twee jaar vanaf het eind van het jaar waarin 
de transactie is verricht;

(a) worden door de 
betalingsdienstaanbieder bewaard in 
elektronische vorm, voor een periode van 
drie jaar vanaf het eind van het jaar waarin 
de transactie is verricht;

Or. en

Amendement 35
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) worden in overeenstemming met 
artikel 24 ter van 
Verordening (EU) nr. 904/2010 (*) 
beschikbaar gesteld aan de lidstaat van 
vestiging van de betalingsdienstaanbieder.

Schrappen

__________________________________
__________________________________
_
(*) Verordening (EU) nr. 904/2010 van de 
Raad van 7 oktober 2010 betreffende de 
administratieve samenwerking en de 
bestrijding van fraude op het gebied van 
de belasting over de toegevoegde waarde 
(PB L 268 van 12.10.2010, blz. 1).

Or. en
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Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 36
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Geldt het voorschrift voor 
betalingsdienstaanbieders van lid 1, dan 
worden de registers:
i) door de betalingsdienstaanbieder in 
elektronische vorm gehouden voor een 
periode van drie kalenderjaren vanaf het 
einde van het kalenderjaar van de 
betalingsdatum;
ii) overeenkomstig artikel 24 ter van 
Verordening (EU) nr. 904/2010 (*) 
beschikbaar gesteld aan de lidstaat van 
herkomst van de 
betalingsdienstaanbieder, of aan de 
lidstaat van ontvangst indien de 
betalingsdienstaanbieder 
betalingsdiensten verleent in andere 
lidstaten dan de lidstaat van herkomst.

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 37
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quater – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij het IBAN van de 
betaalrekening van de betaler;

(a) hetzij het IBAN van de 
betaalrekening van de betaler of een 
andere identificatiecode die de betaler en 
zijn locatie ondubbelzinnig identificeert;

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 38
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij het IBAN van de 
betaalrekening van de betaler;

(a) hetzij het IBAN van de 
betaalrekening van de betaler of een 
andere identificatiecode die de betaler en 
zijn locatie ondubbelzinnig identificeert;

Or. en

Amendement 39
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij de BIC of een andere 
bedrijfsidentificatiecode die de 
betalingsdienstaanbieder die namens de 
betaler handelt, ondubbelzinnig 

(b) indien geen van de in punt a) 
bedoelde identificatiemiddelen van 
toepassing is, hetzij de BIC of een andere 
bedrijfsidentificatiecode die de 
betalingsdienstaanbieder die namens de 
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identificeert. betaler handelt alsook de locatie van die 
betalingsdienstaanbieder ondubbelzinnig 
identificeert.

Or. en

Motivering

Geeft de tekst van de Raad weer.

Amendement 40
Eugen Jurzyca

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quinquies – lid 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De door de 
betalingsdienstaanbieders bewaarde 
registers moeten overeenkomstig 
artikel 243 ter de volgende gegevens 
bevatten:

1. De door de 
betalingsdienstaanbieders bewaarde 
registers met betrekking tot 
grensoverschrijdende betalingstransacties 
moeten overeenkomstig artikel 243 ter alle 
volgende voor de betalingsdienstaanbieder 
beschikbare gegevens bevatten:

Or. en

Motivering

In de praktijk: 1) bij betalingen met bankkaart beschikt de bank van de betaler niet over het 
IBAN van de begunstigde, 2) niet-EU-landen gebruiken geen IBAN, 3) op de rekening van de 
betaler kan de betalingsdienstaanbieder worden vermeld als de begunstigde, en 4) 
terugbetalingen vinden gewoonlijk plaats nadat de oorspronkelijke betaling reeds aan de 
onlinedetailhandelaar is overgemaakt. De terugbetaling wordt verricht als een afzonderlijke 
transactie die niet altijd een referentie bevat naar de oorspronkelijke betalingstransactie.

Amendement 41
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
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Artikel 243 quinquies – lid 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De door de 
betalingsdienstaanbieders bewaarde 
registers moeten overeenkomstig 
artikel 243 ter de volgende gegevens 
bevatten:

1. Met betrekking tot 
grensoverschrijdende betalingen moeten 
de door de betalingsdienstaanbieders 
bewaarde registers overeenkomstig 
artikel 243 ter de volgende gegevens 
bevatten:

Or. en

Motivering

Om te specificeren dat deze registers betrekking hebben op grensoverschrijdende betalingen.

Amendement 42
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quinquies – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) eventueel verrichte terugbetalingen 
voor betaaltransacties als bedoeld onder g);

(h) eventueel verrichte terugbetalingen 
voor betaaltransacties als bedoeld onder g), 
indien beschikbaar;

Or. en

Motivering

Met het oog op naleving is het van belang dat betalingsdienstaanbieders alle gevraagde 
gegevens kunnen documenteren.

Amendement 43
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/112/EG
Titel XV – hoofdstuk 2 bis– artikel 404 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In titel XV, hoofdstuk 2 bis, wordt 
het volgende artikel ingevoegd:
“Artikel 404 bis
Uiterlijk op 31 december 2021 legt de 
Commissie, op basis van de informatie die 
zij krijgt van de lidstaten, aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de werking van titel XI, 
hoofdstuk 4, afdeling 2 bis, met name over 
de vraag of “exchange platforms” voor 
virtuele munten moeten worden 
opgenomen in het toepassingsgebied van 
die afdeling. De Commissie legt dergelijke 
verslagen regelmatig voor aan het 
Europees Parlement en aan de Raad. In 
voorkomend geval gaan deze verslagen 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen.”

Or. en

Amendement 44
Csaba Molnár

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op 
31 december 2021 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen om aan deze richtlijn te 
voldoen worden door de lidstaten uiterlijk 
op 31 december 2021 vastgesteld en 
bekendgemaakt. Zij delen de Commissie 
de tekst van die bepalingen onverwijld 
mede.

Or. en

Amendement 45
Csaba Molnár
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen toe vanaf 
1 januari 2022.

De richtlijn is vanaf 1 januari 2022 van 
toepassing.

Or. en


