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Amendement 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De ervaring met de recente 
tenuitvoerlegging van de huidige procedure 
waarbij de Commissie moet besluiten of er 
gevaar voor verstoring van de mededinging 
bestaat door de toepassing van een 
verlaagd btw-tarief voor aardgas, 
elektriciteit of stadsverwarming, heeft 
aangetoond dat deze procedure achterhaald 
en overbodig is. De regels voor de 
vaststelling van de plaats van 
belastingheffing garanderen immers dat de 
btw wordt geheven op de plaats waar het 
aardgas, de elektriciteit, de warmte of de 
koude daadwerkelijk door de afnemer 
worden verbruikt. Aldus worden 
mededingingsverstoringen tussen de 
lidstaten voorkomen. Het blijft evenwel 
zaak dat de Commissie en de overige 
lidstaten voldoende worden geïnformeerd 
wanneer een lidstaat in deze zeer gevoelige 
sector een verlaagd tarief instelt. Bijgevolg 
moet worden bepaald dat het btw-comité 
vooraf dient te worden geraadpleegd.

(6) De ervaring met de recente 
tenuitvoerlegging van de huidige procedure 
waarbij de Commissie moet besluiten of er 
gevaar voor verstoring van de mededinging 
bestaat door de toepassing van een 
verlaagd btw-tarief voor aardgas, 
elektriciteit of stadsverwarming, heeft 
aangetoond dat deze procedure achterhaald 
en overbodig is. De regels voor de 
vaststelling van de plaats van 
belastingheffing garanderen immers dat de 
btw wordt geheven op de plaats waar het 
aardgas, de elektriciteit, de warmte of de 
koude daadwerkelijk door de afnemer 
worden verbruikt. Aldus worden 
mededingingsverstoringen tussen de 
lidstaten voorkomen. Het blijft evenwel 
zaak dat de Commissie en de overige 
lidstaten voldoende worden geïnformeerd 
wanneer een lidstaat in deze zeer gevoelige 
sector een verlaagd tarief instelt. Deze 
verlaagde btw-tarieven moeten worden 
opgezet om andere doelstellingen van de 
Gemeenschap te bereiken, zoals 
doelstellingen op het gebied van energie 
en milieu in verband met de toezeggingen 
van de Europese Unie in het kader van 
het Protocol van Kyoto. Bijgevolg moet 
worden bepaald dat het btw-comité vooraf 
dient te worden geraadpleegd.

Or. en
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Amendement 12
Zsolt László Becsey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In dit verband dient deze regel te 
worden toegepast zowel op de onroerende 
goederen die aan een belastingplichtige 
worden geleverd als op de met die 
goederen samenhangende hoofddiensten 
die hem worden verleend. Deze situaties 
vormen ook de belangrijkste gevallen, 
gezien de waarde en de economische 
levensduur van deze goederen en het feit 
dat gemengd gebruik van dit soort 
goederen in de praktijk vaak voorkomt.

(10) In dit verband dient deze regel te 
worden toegepast zowel op de onroerende 
goederen die aan een belastingplichtige 
worden geleverd als op de met die 
goederen samenhangende hoofddiensten 
die hem worden verleend. Deze situaties 
vormen ook de belangrijkste gevallen, 
gezien de waarde en de economische 
levensduur van deze goederen en het feit 
dat gemengd gebruik van dit soort 
goederen in de praktijk vaak voorkomt. 
Verder moet de Commissie de mogelijke 
uitbreiding van de herzieningsregeling tot 
alle soorten materiële goederen van hoge 
waarde bestuderen en de drempelwaarde 
voor eventuele opname van materiële 
goederen vaststellen, alsmede de kosten 
bepalen van de grotere administratieve en 
inspectiecapaciteiten die een dergelijke 
verlenging van de herzieningsregeling 
met zich mee brengt.

Or. en

Motivering

Het stelsel van herziening dat geldt voor onroerend goed moet worden uitgebreid tot alle 
materiële goederen teneinde een rechtaardig systeem voor btw-aftrek vast te stellen voor 
transacties die recht geven op een gemengd gebruik van deze goederen. De nodige kosten 
moeten zorgvuldig worden meegewogen.

Amendement 13
Zsolt László Becsey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2006/1112/EG van 28 november
Artikel 168 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van verwerving, bouw, renovatie 
of ingrijpende verbouwing van een 
onroerend goed wordt de initiële 
uitoefening van het recht op aftrek, dat 
ontstaat op het tijdstip waarop de belasting 
verschuldigd wordt, beperkt naar rato van 
het werkelijke gebruik van dat goed voor 
handelingen waarvoor recht op aftrek 
bestaat.

In geval van verwerving, bouw, renovatie 
of ingrijpende verbouwing van een 
onroerend goed en van andere materiële 
goederen van hoge waarde wordt de 
initiële uitoefening van het recht op aftrek, 
dat ontstaat op het tijdstip waarop de 
belasting verschuldigd wordt, beperkt naar 
rato van het werkelijke gebruik van dat 
goed voor handelingen waarvoor recht op 
aftrek bestaat.

In afwijking van artikel 26 wordt met 
wijzigingen in het in de eerste alinea 
bedoelde gebruik van een onroerend goed 
rekening gehouden overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 187, 188, 190 en 
192 met betrekking tot de wijze van 
correctie van de initiële uitoefening van het 
recht op aftrek.

In afwijking van artikel 26 wordt met 
wijzigingen in het in de eerste alinea 
bedoelde gebruik van een onroerend goed 
en van andere materiële goederen van 
hoge waarde rekening gehouden 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 187, 188, 190 en 192 met 
betrekking tot de wijze van correctie van 
de initiële uitoefening van het recht op 
aftrek.

De in de tweede alinea bedoelde 
wijzigingen worden in aanmerking 
genomen in de door de lidstaten krachtens 
artikel 187, lid 1, vastgestelde periode voor 
onroerende investeringsgoederen.".

De in de tweede alinea bedoelde 
wijzigingen worden in aanmerking 
genomen in de door de lidstaten krachtens 
artikel 187, lid 1, vastgestelde periode voor 
onroerende investeringsgoederen en 
andere materiële goederen van hoge 
waarde."

Or. en

Motivering

Het stelsel van herziening dat geldt voor onroerend goed moet worden uitgebreid tot alle 
materiële goederen teneinde een rechtaardig systeem voor BTW-aftrek vast te stellen voor 
transacties die recht geven op een gemengd gebruik van deze goederen. De nodige kosten 
moeten zorgvuldig worden meegewogen.
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