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Verzoekschrift 0564/2006, ingediend door Sandro Adriani (Italiaanse nationaliteit), over 
een gereduceerd BTW-tarief voor audiovisuele apparaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt de Europese Unie om een aanzienlijke reductie van de BTW over 
audiovisuele apparaten voor thuisamusement in te stellen. Hij voert aan dat in Spanje het 
tarief voor DVD’s bijvoorbeeld 4% bedraagt; ook roept hij op de maatregelen tegen illegaal 
kopiëren te verscherpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

A. De feiten

Indiener verzoekt de Europese Unie actie te ondernemen om een aanzienlijke reductie van de 
BTW over audiovisuele apparaten (voor thuisamusement) in te stellen. Hij voert aan dat in 
Spanje het tarief voor DVD’s bijvoorbeeld 4% bedraagt. Indiener roept ook op de 
maatregelen tegen illegaal kopiëren te verscherpen.

B. Juridische aspecten

In de artikelen 93 e.v. van Richtlijn 2006/112/EG1 (hierna te noemen “de BTW-richtlijn”) 

  
1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, PB L 347 van 11.12.2006. Deze richtlijn vervangt de Zesde BTW-
richtlijn per 1 januari 2007, en wordt dus een essentieel onderdeel van de BTW-wetgeving van de Gemeenschap.
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worden de regels betreffende BTW-tarieven uiteengezet. Volgens de artikelen 96 tot en met 
99 dienen de lidstaten een normaal BTW-tarief toe te passen dat door elke lidstaat wordt 
vastgesteld op een percentage van de maatstaf voor heffing. Dit normale tarief mag vanaf 1 
januari 2006 tot en met 31 december 2010 niet lager zijn dan 15%.1 Verder mogen lidstaten 
een of twee verlaagde tarieven toepassen, die volgens artikel 99 van de BTW-richtlijn niet 
lager mogen zijn dan 5%. Deze verlaagde tarieven mogen echter alleen worden toegepast op 
de goederenleveringen en die diensten die worden genoemd in Bijlage III van de BTW-
richtlijn.2 Geen van de categorieën die worden genoemd in Bijlage III omvat audiovisuele 
apparaten, waaronder thuisamusement of DVD’s. Dientengevolge mag noch Italië, noch 
Spanje gereduceerde BTW-tarieven invoeren voor deze producten.

Voor zover de Commissie weet passen Spanje en Italië normale BTW-tarieven toe op de 
goederen in kwestie. Het kan echter zijn dat indiener verwijst naar de gevallen waarbij een 
verlaagd BTW-tarief wordt toegepast op DVD’s die worden verkocht als complementaire 
goederen bij de hoofdgoederen waarvoor het verlaagde BTW-tarief geldt. Volgens de 
jurisprudentie van het Hof geldt dat, indien vanuit economisch oogpunt twee goederen één 
transactie vormen waarvan de splitsing kunstmatig zou zijn, het tarief van het hoofdgoed, in 
tegenstelling tot het tarief van het complementair goed, van toepassing is op beide producten.3
Dit kan het geval zijn wanneer een DVD met een lagere waarde (dus een complementair 
goed) samen met een boek of tijdschrift wordt verkocht waarop een verlaagd BTW-tarief van 
toepassing is.

Wat betreft het verzoek een verlaagd tarief voor audiovisuele apparaten in te stellen, kan het
nuttig zijn eraan te herinneren dat verlaagde tarieven of vrijstellingen die zijn opgenomen in 
de BTW-richtlijn uitzonderingen zijn op de algemene regels die ten grondslag liggen aan het 
BTW-stelsel van de Gemeenschap. De invoering van nog een andere optie voor de toepassing 
van een verlaagd tarief kan leiden tot een grotere fragmentering van de interne markt, 
aangezien sommige lidstaten wel zouden kiezen voor die mogelijkheid, en andere niet. Op dit 
moment passen alle 27 lidstaten de normale BTW-tarieven toe op audiovisuele apparaten, die 
al uiteenlopen van 15% tot 25%. Daarom lijkt een uitbreiding van Bijlage III bij de BTW-
richtlijn niet wenselijk, omdat de verschillen in de Gemeenschap in de BTW die wordt 
geheven op de goederen in kwestie hierdoor nog groter kunnen worden.

Met betrekking tot de maatregelen tegen illegaal kopiëren dient te worden onderstreept dat de 
Commissie voortdurend bezig is de bestaande maatregelen tegen illegaal kopiëren te 
versterken en nieuwe maatregelen uit te werken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het 
voorstel dat de Commissie indiende in 2006 voor een richtlijn inzake strafrechtelijke 
maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen4.

C. Conclusie

  
1 Ibid., artikelen 96 en 97.
2 Ibid., artikel 98.
3  Zie Uitspraak van 27 oktober 2005 in Zaak C-41/04 Levob Verzekeringen BV en OV Bank NV tegen 

Staatssecretaris van Financiën, PB 28.1.2006, C 22/1.

4 Gewijzigd Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke 
maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, aangenomen op 26 april 2006 
(COM(2006)168).
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De Commissie is van mening dat Italië en Spanje de EG-wetgeving niet overtreden, aangezien 
zij geen verlaagd BTW-tarief toepassen op audiovisuele apparaten en DVD’s.
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