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Betreft: Verzoekschrift 0502/2010 ingediend door Reiner Husemans (Duitse 
nationaliteit), over de btw op transacties tussen ondernemingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft deze kwestie oorspronkelijk bij de Duitse Bondsdag aangekaart; het doel was 
voor ondernemingen vrijstelling van btw-heffing op onderlinge transacties te verkrijgen, 
waardoor alleen eindgebruikers worden belast. Ondernemingen kunnen onderlinge btw wel 
van hun eindopgave aftrekken, maar zij vinden de administratieve lasten zwaar. De Bondsdag 
deelde indiener mede dat de vrijstelling van btw op onderlinge transacties van ondernemingen 
in strijd zou zijn met Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde. In de aanloop naar de aanneming van de richtlijn 
hadden Duitsland en Oostenrijk een verleggingsregeling voorgesteld, maar dit werd door 
enkele lidstaten en de Commissie verworpen. De Bondsdag deelde indiener tevens mede dat 
ondernemingen uiteindelijk de btw op onderlinge transacties niet hoeven te betalen als de 
waren niet aan een eindgebruiker zijn verkocht. Voorts beschikt Duitsland over wetgeving die 
ervoor zorgt dat ondernemingen met een omzet die lager is dan 500 000 euro alleen btw 
betalen aan de overheid voor transacties die uiteindelijk bij eindgebruikers zijn 
terechtgekomen. Deze wetgeving is nog tot eind 2011 van kracht en is bedoeld om het MKB 
en zelfstandige ondernemers te ontheffen van hun plicht om vooraf btw te betalen en te 
wachten op terugbetaling via transacties die nooit een eindgebruiker hebben bereikt.
Desalniettemin deelt de Bondsdag indieners mening over de buitensporige administratieve 
lasten en heeft de Bondsdag besloten het verzoek bij het Duitse ministerie van Financiën neer 
te leggen, met het verzoek om voor vereenvoudiging van de Europese regelgeving te pleiten.
Tevens is besloten het verzoekschrift door te sturen naar het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 



PE452.750v01-00 2/8 CM\870257NL.doc

NL

(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Indiener heeft de zaak oorspronkelijk bij de verzoekschriftencommissie van de Duitse 
Bondsdag ingediend. Het definitieve besluit van die commissie bevatte enige opmerkingen 
ten aanzien van het btw-stelsel van de EU. Het verzoekschrift werd voor nader commentaar 
doorgestuurd aan het Europees Parlement.

Indiener hekelt in feite de huidige btw-behandeling van transacties die worden verricht tussen 
belastingplichtigen die zijn gevestigd binnen de grenzen van dezelfde lidstaat. Hij beschrijft 
dat de btw enerzijds van toepassing is op alle leveringen van goederen en diensten, die door 
een belastingplichtige worden gedaan. Anderzijds is het de koper van die goederen of 
diensten toegestaan om, mits deze verplicht is omzetbelasting af te dragen, de btw die is 
betaald over de aankopen af te trekken voor zover de goederen en diensten worden gebruikt 
ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten.

Ten behoeve van de eenvoud stelt hij voor dat het Duitse btw-stelsel wordt gewijzigd voor 
zover het transacties tussen belastingplichtigen betreft. Overeenkomstig zijn verdere 
uiteenzetting zou er geen btw in rekening moeten worden gebracht als de ontvanger van de 
goederen of diensten een belastingplichtige is en er gebruik wordt gemaakt van 
omzetbelastingnummers. Slechts in gevallen dat de goederen of diensten uiteindelijk worden 
verkocht aan de eindconsument, zou de belasting in rekening moeten worden gebracht en 
worden geheven.

Indiener geeft tevens zijn opvatting over het inningsproces van de btw, dat uitgaat van een 
zelfbeoordeling van de belastingplichtige, die periodiek het bedrag aan btw berekent dat moet 
worden betaald of dat terug moet worden gegeven door de belastingdienst. Hij houdt staande 
dat het stelsel belastingplichtigen verplicht bepaalde administratieve taken te verrichten die 
een ongrijpbare kostenlast vormen voor de belastingdienst en voor de bedrijfssector.

I.  Het stelsel van de heffing van omzetbelasting

a) Het voorstel van indiener

Bijgevolg is indiener voorstander van een model voor de omzetbelasting op basis van 
"eenfasige belasting", die wordt geheven op retailniveau, een zogezegde retailbelasting. Een 
dergelijke belasting wordt alleen geheven op het moment van de verkoop en dekt alle 
bedrijfshandel die direct met de particuliere klant wordt verricht. Daarbij is het mogelijk dat 
de retailbelasting ook fabrikanten en groothandelaars omvat, voor zover zij direct aan de 
particuliere consument leveren.

Het uitgangspunt van dit belastingstelsel is de retailprijs. De belastingdruk kan over het 
algemeen exact worden berekend. Niettemin zijn er ook nadelen, die hierna uiteen worden 
gezet.

Bij een heffing op de retailverkoop is het moeilijk om onderscheid te maken tussen belastbare 
en niet-belastbare leveringen. De betalingsplicht vereist een hoog niveau van boekhouding.
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Een dergelijk stelsel zou derhalve vereisen dat de lidstaten nationale maatregelen kunnen 
introduceren, die gericht zijn op het beperken van het belastingverlies als gevolg van misbruik 
van het omzetbelastingnummer. De bewijslast komt voornamelijk bij de leverancier te liggen, 
die moet rechtvaardigen dat er geen belasting over de transacties is geheven. Deze plicht zal 
vergezeld gaan van aanvullende verslagleggingsplichten en bijgevolg resulteren in een 
toename van de operationele kosten.

Daarnaast zal zowel de belastingsdienst als de bedrijfssector geconfronteerd worden met een 
langdurige, kostbare en gecompliceerde procedure. De bevoegde belastingdienst zal 
individuele gevallen moeten onderzoeken en moeten bepalen of de belastingplichtige in staat 
is te bewijzen dat de verworven goederen/diensten worden gebruikt ten behoeve van de 
zakelijke activiteiten van de koper en niet voor niet-bedrijfsmatige doeleinden (voornamelijk 
privégebruik). Belastingplichtigen zullen vaak moeten wachten op de uitspraak van een 
nationaal gerechtshof, dat moet bepalen of het bewijs toereikend is of niet.

b) Het btw-stelsel zoals vastgelegd in de btw-richtlijn1

Op grond van het huidige btw-stelsel is het probleem van de leverancier die de status van de 
klant ten aanzien van de belastbaarheid van de dienst moet verifiëren, reeds verholpen, 
aangezien de ontvanger van de diensten bepaalt of de btw aftrekbaar is. Dit besluit wordt dan 
later door de belastingdienst gecontroleerd. Met andere woorden, een deel van de bewijslast 
ten aanzien van de belastingplicht wordt overgedragen aan de koper.

In het huidige stelsel wordt het cascade-effect van de verkoopbelasting vermeden doordat 
alleen de toegevoegde waarde bij elke fase van de productie wordt belast. Om deze reden 
wordt de voorkeur gegeven aan btw boven traditionele verkoopbelasting. De btw is in 
beginsel van toepassing op de levering van alle goederen en diensten. De btw die moet 
worden afgedragen op alle verkoop is een percentage van de verkoopprijs, maar de 
belastingplichtige is wel gerechtigd alle btw die reeds in een eerder stadium is betaald, 
hiervan af te trekken. Daarom wordt dubbele belasting vermeden en wordt alleen tijdens elke 
fase van de productie en de distributie belasting over de toegevoegde waarde betaald.

De belasting over de waarde van de geleverde goederen en diensten wordt telkens als er een 
transactie plaatsvindt (in-/verkoop) beoordeeld en geïnd. De verkoper brengt de btw in 
rekening aan de koper en draagt deze af aan de belastingdienst. Wat betreft de koper ontstaat 
het recht om af te trekken op het moment dat de aftrekbare btw moet worden afgedragen. De 
klant is in beginsel gerechtigd de btw af te trekken zodra de levering is gedaan. Het is de 
koper van de goederen en diensten die besluit of, en in welke mate, de belasting aftrekbaar is.

Geregistreerde btw-plichtigen krijgen een nummer. Zij moeten de btw die zij aan hun klanten 
factureren, aantonen. Op deze manier weet de klant, als deze een geregistreerde btw-plichtige 
is, hoeveel er vervolgens kan worden afgetrokken en tevens hoeveel belasting er is afgedragen 
over het eindproduct. En zo wordt in fasen de juiste btw betaald en is het stelsel tot op zekere 
hoogte zelfregulerend.

                                               
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, blz. 1-118.
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De huidige btw-richtlijn voorziet tevens in speciale regelingen voor kleine ondernemingen.
Het algehele doel van deze regelingen is om de administratieve last met betrekking tot de 
toepassing van de algemene btw-regels te verminderen.

De btw-richtlijn1 voorziet in een kader voor een regeling waarbij ondernemingen met een 
jaarlijkse omzet onder een bepaalde drempel recht hebben op vrijstelling van btw. Omdat 
kleine ondernemingen daarnaast niet kunnen profiteren van de vrijstelling, biedt de btw-
richtlijn de lidstaten een aanzienlijke vrijheid om vereenvoudigde regelingen toe te passen 
voor de heffing en inning van btw.

c) Het mechanisme van de "verleggingsregeling"

Duitsland en Oostenrijk hebben op grond van artikel 27 van de zesde btw-richtlijn2

(artikel 395 van de huidige btw-richtlijn), gevraagd om te mogen afwijken met als doel de 
bevoegdheid te krijgen op dit gebied de verleggingsregeling toe te passen. Hun aanvragen 
waren gericht op de introductie van een gegeneraliseerd gebruik van het mechanisme van de
verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten tussen bedrijven onderling, 
waarbij de factuurwaarde meer dan respectievelijk 5 000 euro en 10 000 euro bedraagt.

Het mechanisme van de verleggingsregeling biedt de leverancier van goederen en diensten de 
mogelijkheid geen btw aan de klant in rekening te brengen. Dit betekent dat de leverancier 
geen btw afdraagt aan de schatkist, maar de verplichting om dit te doen overdraagt aan de 
klant, die zo in de gelegenheid wordt gesteld om de betalingen te verrekenen met de aftrek 
van voorbelasting. Anders gezegd, het komt er bij dit stelsel op neer dat de belastingplichtige 
moet worden bepaald waaraan de leveringen worden gedaan die onderhevig zijn aan de 
betaling van btw. Voor zover de ontvanger een normale belastingplichtige is, met een volledig 
recht op belastingaftrek, kan de btw worden verantwoord en afgetrokken op dezelfde aangifte 
van de omzetbelasting zonder dat deze de facto hoeft te worden betaald.

De introductie van deze maatregelen zou een fundamentele wijziging van het btw-stelsel 
betekenen en hierdoor zou een van de wezenskenmerken van de btw worden weggenomen, 
namelijk de gesplitste betaling, waarbij het totale bedrag aan btw dat aan de schatkist moet 
worden afgedragen, in fasen wordt betaald tijdens de productie-/distributieketen.

Daarom heeft de Europese Commissie de afwijkingsverzoeken afgewezen, die door 
Oostenrijk en Duitsland op grond van artikel 27 van de zesde btw-richtlijn zijn ingediend met 
betrekking tot algemene toepassing van het mechanisme van de verleggingsregeling. Alleen 
artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vormt een 
rechtsgrondslag voor harmonisering van directe belastingen voor zover deze harmonisering 
nodig is om te zorgen voor de invoering en werking van de interne markt en om 
concurrentievervalsing te vermijden. De uitvoeringsmaatregelen van de EU ten aanzien van 
de btw-richtlijn dienen unaniem te worden overeengekomen in de Raad. Een voorstel op deze 
grondslag zou ertoe leiden dat alle lidstaten de mogelijkheid wordt geboden het btw-stelsel te 
wijzigen, maar dit zou dan wel unaniem door alle lidstaten in de Raad en na raadpleging van 
                                               
1 Artikel 284 en volgende.
2 Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten 
inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag; PB L 145 
van 13.6.1977, blz. 1-40.
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het Europees Parlement moeten worden overeengekomen.

II. Verenigbaarheid van de nationale btw-wetgeving met de btw-richtlijn

De btw in de Europese Unie is een stelsel voor belasting over de toegevoegde waarde dat het 
gehele gebied van de lidstaten in de Unie beslaat. De nationale btw-wetgeving van elke 
lidstaat dient te voldoen aan de bepalingen van de btw-richtlijn. In de richtlijn wordt het 
basiskader voor btw in de EU uiteengezet, al wordt de lidstaten een zekere mate van 
flexibiliteit gegund bij de uitvoering van de btw-wetgeving. Het bestaan van talloze opties en 
afwijkingen resulteert in uiteenlopende regels, zoals ten aanzien van aftrekposten, 
vrijstellingen, verplichtingen en tarieven.

De Duitse btw-wetgeving, die voornamelijk is opgenomen in de "Umsatzsteuergesetz", is 
gebaseerd op de btw-richtlijn. Aangezien die richtlijn voorziet in een uniforme btw-dekking 
binnen de gehele EU, is het Duitsland niet toegestaan geen btw toe te passen op goederen en 
diensten die door de ene belastingplichtige aan de andere belastingplichtige worden verkocht.
Een dergelijke maatregel (wetgevend, regelgevend of bestuurlijk) zou worden aangemerkt als 
onverenigbaar met de EU-wetgeving. De Commissie kan dan een inbreukprocedure instellen, 
zoals bepaald in artikel 258 VWEU, om zo te zorgen dat de desbetreffende lidstaat zijn 
wetgeving weer in lijn brengt met de desbetreffende EU-wetgeving. Als de lidstaat nalaat te 
voldoen aan de EU-wetgeving, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Europees Hof 
van Justitie, waarvan het oordeel bindend is.

Conclusie

De EU-wetgeving, zoals uiteengezet in de btw-richtlijn, biedt de lidstaten geen ruimte om 
nationale bepalingen aan te nemen die erin voorzien dat er in beginsel geen btw wordt 
geheven over transacties die tussen belastingplichtigen worden verricht op het grondgebied 
van een lidstaat.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

In zijn aanvullende opmerkingen herhaalt indiener zijn standpunt dat over transacties tussen 
belastingplichtigen geen btw verschuldigd zou moeten zijn als de betrokken partijen 
gebruikmaken van omzetbelastingnummers. Volgens hem zou een dergelijk stelsel ervoor 
zorgen dat de nettoprijs exclusief btw in rekening wordt gebracht.

Om zijn standpunt kracht bij te zetten verwijst indiener naar het mechanisme voor 
intracommunautair handelsverkeer. Indiener betoogt dat intracommunautaire transacties niet 
worden belast met btw en dat die situatie derhalve duidelijker is.

Daarnaast verwijst hij naar de moeilijkheden met betrekking tot de "Soll-Besteuerung". Deze 
methode van belastingheffing, waarbij de btw verschuldigd wordt op het moment dat de 
transacties worden verricht, is volgens hem onacceptabel voor bedrijven. Indiener voert aan 
dat als de afnemers van goederen of diensten niet voor de in rekening gebrachte goederen of 
diensten betalen, de leverancier nog wel steeds de btw aan de overheid moet afdragen. Een 
methode van belastingheffing op basis van daadwerkelijke ontvangsten, de zogenoemde "Ist-
Besteuerung", zou meer voordelen hebben voor de bedrijfssector en de staat.
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Btw-aspecten
In artikel 2 van de btw-richtlijn1 zijn de transacties vastgelegd die aan btw zijn onderworpen. 
Het gaat hierbij onder meer om goederen of diensten die binnen het grondgebied van een 
lidstaat door een als zondanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden 
verricht.

Ten aanzien van de beginselen van het btw-stelsel van de EU kan worden opgemerkt dat de 
btw een belasting is op het eindverbruik van goederen en diensten, die echter is vormgegeven 
als een meerfasige belasting die wordt geheven op goederenleveringen en diensten waarvoor 
de leverancier een prijs ontvangt, ongeacht de persoon die deze prijs betaald. De btw-regels 
hangen overduidelijk af van de aard van de levering.
Volgens artikel 9 van de btw-richtlijn is een belastingplichtige eenieder die, op ongeacht 
welke plaats, zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het 
resultaat van die activiteit. 

Er dient te worden aangetekend dat intracommunautaire transacties niet buiten het 
toepassingsgebied van btw vallen, zoals indiener lijkt te veronderstellen.
De oorsprong van het huidige btw-stelsel dat van toepassing is op intracommunautaire 
transacties, ligt in de zogenoemde overgangsregeling voor de belastingheffing op 
grensoverschrijdende goederenleveringen die is vastgelegd in Richtlijn 91/680/EG. Deze 
richtlijn moet ervoor zorgen dat goederen die aan belastingplichtigen in andere lidstaten 
worden geleverd, worden belast in de lidstaat van bestemming en worden vrijgesteld van btw 
in de lidstaat van vertrek.

In artikel 138 van de btw-richtlijn is technisch een vrijstelling vastgelegd die van toepassing is 
op goederenleveringen die voldoen aan de voorwaarde van deze bepaling. Het uitvloeisel van 
de belastingsvrijstelling van goederenleveringen is, op grond van artikel 2, lid 1, letter b, 
punt i van de btw-richtlijn, de belastingheffing op de intracommunautaire verwerving van de 
afnemer.

De belastingheffing op de goederen in de lidstaat van bestemming wordt bewerkstelligd door 
een nieuw belastbaar feit te creëren: de intracommunautaire verwerving van goederen. De 
vrijstelling van binnenlandse belasting in het land van vertrek van de goederen wordt 
bewerkstelligd op grond van artikel 169, lid b van de btw-richtlijn, waarin de vrijstelling met 
het recht op aftrek is vastgelegd.
In dit opzicht vertoont de belastingheffing op de meeste grensoverschrijdende 
goederenleveringen een opvallende overeenkomst met de belastingregels die gelden bij het 
uitvoeren en invoeren van goederen.

In artikel 62 en verder van de btw-richtlijn zijn de regels vastgelegd die van toepassing zijn op 
het belastbare feit en de verschuldigdheid van btw. De algemene regel ten aanzien van 
goederenleveringen en diensten, zoals vastgelegd in artikel 63 van deze richtlijn, is dat het 
belastbare feit plaatsvindt en de belasting verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de 
                                               
1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over toegevoegde waarde, PB L 347 van 11.12.2006. Deze richtlijn heeft de zesde btw-richtlijn per 
1 januari 2007 vervangen en bevat de primaire communautaire btw-wetgeving. 
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goederenleveringen of diensten worden verricht. Op grond van dit beginsel gaat het stelsel uit 
van het feit dat btw een belasting op verbruik is.

De vraag wanneer btw moet worden afgedragen is nauw verwant aan het moment van het 
recht op aftrek. In een btw-stelsel dat is gebaseerd op het factureringsstelsel, is de op een 
factuur vermelde btw die moet worden betaald of die wordt ontvangen, aftrekbaar. Het klopt 
dat het recht op aftrek zich kan voordoen voordat de btw door de leverancier is betaald, maar 
het huidige stelsel biedt ook een oplossing voor die gevallen waarin er nog geen facturen zijn 
uitgereikt en zelfs wanneer er helemaal geen facturen worden uitgereikt.

Bovendien mogen lidstaten volgens artikel 66 van de btw-richtlijn onder meer bepalen dat de 
belasting voor bepaalde transacties of bepaalde categorieën belastingplichtigen uiterlijk bij 
ontvangst van de prijs verschuldigd wordt. De zogenoemde "Ist-Besteuerung", de 
belastingheffing waar indiener in zijn opmerkingen de voorkeur aangeeft, is dus opgenomen 
in deze bepaling. De Duitse wetgeving voorziet in de tenuitvoerlegging van deze optie in § 13 
(1), nummer 1, letter b in verband met § 20 Umsatzsteuergesetz.
In titel VII van de btw-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen de maatstaf van heffing die 
wordt gehanteerd voor goederenleveringen of diensten, de intracommunautaire verwerving 
van goederen, de invoer van goederen en diverse objecten. Volgens artikel 73 hiervan omvat 
de maatstaf van heffing alles wat de leverancier of de dienstverrichter voor deze handelingen 
als tegenprestatie krijgt of moet verkrijgen van de zijde van de afnemer of van een derde, met 
inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden. In 
deze bepaling is een van de grondslagen van de btw-richtlijn vervat, namelijk dat de 
beoordelingsgrond alleen de daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie mag zijn.1 Hier vloeit uit 
voort de belastingdienst in geen enkel geval een btw-bedrag mag heffen dat hoger is dan de 
belasting die door de belastingplichtige is betaald2.

In artikel 90 van de btw-richtlijn is vastgelegd dat in geval van annulering, verbreking, 
ontbinding of gehele of gedeeltelijke niet-betaling, of in geval van prijsvermindering nadat de 
handeling is verricht, de maatstaf van heffing dienovereenkomstig wordt verlaagd onder de 
voorwaarden die door de lidstaten worden vastgesteld. Op grond van deze bepaling moeten 
lidstaten derhalve de maatstaf van heffing verlagen en bijgevolg ook het btw-bedrag dat door 
de belastingplichtige moet worden betaald, indien een deel van de tegenprestatie of de gehele 
tegenprestatie niet door de belastingplichtige is ontvangen nadat een transactie is voltooid.
Deze bepaling is omgezet in § 17 van de Duitse Umsatzsteuergesetz. Op grond van lid 2, 
nummer 1 van deze paragraaf kan de maatstaf van heffing in gevallen van insolventie worden 
aangepast.

Zoals reeds in het eerste antwoord op het verzoekschrift is uiteengezet, moet nogmaals 
worden benadrukt dat op grond van het huidige btw-stelsel door de ontvanger van de 
transactie moet worden bepaald of de btw aftrekbaar is. De leverancier is niet verplicht de 
status van de afnemer ten aanzien van de belastbaarheid van de dienst te verifiëren. De 
transacties van de leverancier worden altijd belast indien er geen vrijstelling geldt.
Bovendien is door de gespreide betaling minder risico op fraude of onvermogen om te betalen 
(bijvoorbeeld wegens insolventie), omdat het btw-bedrag (en dus het risico) wordt verspreid 
over een aantal belastingplichtigen. Een "eenfasige belasting" heeft als gevolg dat het totale 

                                               
1 Hof van Justitie, arrest van 23 november 1988 in zaak C-230/87, Naturally Yours Cosmetics, punt 16.
2 Hof van Justitie, arrest van 24 oktober 1996 in zaak C-317/94, Gibbs, punt 24.
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btw-bedrag door de laatste belastingplichtige in de keten wordt betaald (dit zijn soms kleinere 
belastingplichtigen op retailniveau), waardoor er zich op dat niveau een risicoconcentratie 
vormt.

Niettemin kunnen er op het eerste gezicht gevallen bestaan waarin het heffen van btw op 
transacties tussen twee belastingplichtigen slechts iets theoretisch lijkt te zijn. Het btw-stelsel 
als zondanig moet echter als een integraal geheel word beschouwd. Elke wijziging van 
bepaalde aspecten of de introductie van bepaalde regelingen heeft gevolgen die niet in 
overeenstemming zijn met de resterende bepalingen die zijn gebaseerd op de 
grondbeginselen.

Algemene aspecten
Op 1 december 2010 publiceerde de Commissie het "Groenboek over de toekomst van de btw 
- Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel" (COM(2010) 695 definitief en 
SEC(2010) 1455 definitief), waarin het onderwerp van de btw-behandeling van 
grensoverschrijdende transacties binnen de interne markt uitgebreid wordt behandeld en 
verschillende mogelijke belastingregelingen als voorbeelden worden aangedragen. De 
Commissie is een openbare publieksraadpleging over dit Groenboek gestart en het genoemde 
document is beschikbaar op de volgende internetpagina:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm
Indiener wordt uitgenodigd zijn meningen te geven en in antwoord op de gestelde vragen 
verdere opmerkingen te maken over de verbetering van het huidige btw-stelsel. Alle bijdragen 
kunnen rechtstreeks worden ingediend via de beschikbare koppeling op de genoemde 
internetpagina.
Uit hoofde van artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt 
de Raad, met eenparigheid van stemmen volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, de bepalingen 
vast die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake onder meer de 
omzetbelasting, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en de werking 
van de interne markt te bewerkstelligen en concurrentieverstoringen te voorkomen.
Binnen het kader van de Verdragen van de Europese Unie zijn alle belastingbesluiten die op 
Europees niveau worden genomen, onderworpen aan de eenparigheidsregel. Dat wil zeggen 
dat voor alle wijzigingen en goedkeuringen op het gebied van de btw-richtlijn, de unanieme 
instemming nodig is van alle 27 lidstaten in de Raad.

Volgens de huidige btw-richtlijn zijn lidstaten verplicht om nationale wetgeving inzake 
omzetbelasting aan te nemen, die ervoor zorgt dat transacties tussen belastingplichtigen op het 
grondgebied van hun land binnen het toepassingsgebied van btw vallen. Binnenlandse 
goederenleveringen en diensten, intracommunautaire verwervingen en de invoer van goederen 
uit derde landen zijn onderworpen aan btw, behalve in die gevallen waarin een vrijstelling van 
toepassing is.


