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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 681/2010, ingediend door Mark Sowery (Britse nationaliteit), 
over de btw die wordt toegepast door telefoonbedrijven op de Canarische 
Eilanden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat het bedrijf voor mobiele telefonie Telefónica O2UK btw heft 
op zijn facturen, wat volgens hem niet mag op de Canarische Eilanden. Hij verzoekt dan ook 
om deze vorm van fraude te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het feit dat een bepaalde onderneming die in het Verenigd Koninkrijk is 
gevestigd (Telefónica O2 UK Ltd, hierna: "de onderneming"), btw heft over 
roaminggesprekken die op Canarische Eilanden worden gevoerd. Hij heeft de onderneming 
duidelijk gemaakt dat btw niet van toepassing op het grondgebied van de Canarische 
Eilanden. De onderneming heeft hem verteld dat “hoewel de Canarische Eilanden zelf zijn 
vrijgesteld van btw, de aanbieders waarmee wij overeenkomsten hebben ervoor kiezen om 
btw toe te passen, en wij deze kosten dus doorberekenen aan onze klanten”. Hij is van mening 
dat deze handelwijze wettelijk niet is toegestaan.
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Commentaar van de Commissie
Indiener is over deze kwestie reeds in contact getreden met de Commissie. Op 31 augustus 
2010 heeft hebben de diensten van DG TAXUD hem geantwoord als volgt:
"Hoewel het antwoord van Telefónica O2 UK Ltd verwarrend en misleidend is, lijkt het 
inhoudelijk niet onjuist (= over roaminggesprekken die op de Canarische Eilanden worden 
gevoerd is Britse btw verschuldigd). Op basis van de toelichting die u ons heeft gegeven, gaan 
wij ervan uit dat de telecommunicatiediensten worden geleverd aan Britse particuliere 
consumenten (niet btw-plichtigen).
Volgens de btw-richtlijn (artikelen 59 bis en 59 ter…) wordt over telecommunicatiediensten 
die door aanbieders die buiten de EU zijn gevestigd (d.w.z. de Canarische Eilanden1) worden 
verricht voor particuliere consumenten die in de EU hun woonplaats hebben, belasting 
geheven op de plaats waar het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie geschieden. In 
geval van roaminggesprekken die door Britse ingezetenen worden gevoerd op de Canarische 
Eilanden is de aanbieder van telecommunicatiediensten die buiten de EU is gevestigd 
derhalve btw verschuldigd in het Verenigd Koninkrijk. De aanbieder van 
telecommunicatiediensten die verantwoordelijk is voor de in het Verenigd Koninkrijk 
verschuldigde btw zou zich normaliter in het Verenigd Koninkrijk moeten registreren. In dit 
geval neemt Telefónica O2 UK Ltd waarschijnlijk deze verantwoordelijkheid op zich in plaats 
van de Canarische aanbieders. De reden om btw zo te behandelen is het voorkomen van 
verstoring van de mededinging voor telecommunicatiebedrijven die binnen de EU zijn 
gevestigd. Indien de telecommunicatiediensten die zijn verricht voor een ingezetene van het 
Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk zijn gebruikt en geëxploiteerd op de Canarische Eilanden
(en niet in het Verenigd Koninkrijk) zou geen Britse btw verschuldigd zijn. Dit is echter een 
beoordeling van de feiten die door de afdeling btw van de Britse belastingdienst moet worden 
gemaakt. Vanaf 2015 zal de interpretatiekwestie zijn opgelost aangezien 
telecommunicatiediensten dan belastbaar worden op de plaats waar de particuliere 
consument is gevestigd".
In dit stadium herhaalt de Commissie de hierboven uiteengezette beoordeling.

Conclusie
Het verzoekschrift biedt strikt genomen geen grond voor enige juridische stappen door de 
Commissie tegen een lidstaat van de EU, aangezien de situatie die ter discussie wordt gesteld 
niet in strijd lijkt te zijn met het Unierecht.

                                               
1 De Canarische Eilanden zijn alleen wat de btw betreft geen deel van de EU.


