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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de btw-regels die van toepassing zijn op de invoer van goederen uit 
de Verenigde Staten naar Finland. Hij verzoekt om vereenvoudiging van de regels en doet een 
vijftal voorstellen voor verbetering van de huidige wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben de suggestie gedaan van een overeenkomst 
waarbij tarieven worden opgeheven. De Commissie heeft hier nota van genomen. Toch wordt dit 
momenteel niet gezien als de beste manier om voort te gaan. Over het algemeen zijn de tarieven 
laag in wat wordt beschouwd als de meest geïntegreerde economische relatie ter wereld. De 
belangrijkste obstakels worden gezien in de zogenaamde maatregelen achter de grens of niet-
tarifaire maatregelen, maatregelen die worden opgenomen in de Trans-Atlantische Economische 
Raad. De Trans-Atlantische Economische Raad wordt op dit moment beschouwd als de meest 
veelbelovende en efficiënte manier om problemen op te lossen.

Wat betreft de suggestie van indiener om de btw-tarieven in de lidstaten te harmoniseren kan 
worden vermeld dat de Commissie in het verleden al bij twee gelegenheden (in 1995 en in 1998) 
voorstellen heeft gedaan die voorzien in een normaal tarief dat zich binnen een bandbreedte 
beweegt met als ondergrens 15 % en als bovengrens 25 %. In beide gevallen zijn de voorstellen 
om tarieven tot elkaar te brengen gewijzigd door de Raad, die alleen het beginsel van een 
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minimumtarief van 15% in stand heeft gehouden.

Wat betreft het alternatief waarbij landen met een laag btw-tarief minder zouden hoeven 
afdragen aan de EU dan landen met een hoger btw-tarief, moet worden benadrukt dat btw-
inkomsten voornamelijk ten goede komen aan de nationale begrotingen van de lidstaten en dat 
slechts een klein deel wordt gebruikt voor de financiering van de EU-begroting. Het niveau van 
de btw-tarieven in de lidstaten is hoe dan ook irrelevant voor de berekening van de bijdrage aan 
de EU-begroting.

Wat betreft de derde suggestie dat grensoverschrijdende handel tussen lidstaten van de Europese 
Unie wordt uitgesloten van btw, moet worden opgemerkt dat er op EU-niveau geen volledige 
harmonisatie bestaat op het gebied van indirecte belastingen. Dit betekent dat lidstaten bij gebrek 
aan EU-wetgeving belastingen kunnen opleggen en unilateraal kunnen besluiten over de niveaus 
en methodes van berekening zolang zij in overeenstemming blijven met de fundamentele 
beginselen van het Verdrag en andere beschikbare secundaire wetgeving. Hoe het ook zij, 
voorzover wetgeving is aangenomen betekent dit dat alle lidstaten in feite hebben ingestemd met 
de betreffende regels. 

Wat betreft de beginselen van het btw-stelsel van de EU moet btw worden beschouwd als een 
belasting op het eindgebruik van goederen en diensten, maar heeft het systeem de structuur van 
een cascadebelasting op levering van goederen en diensten waarvoor de leverancier een prijs 
ontvangt, ongeacht de persoon die de prijs betaalt. Het btw-stelsel hangt duidelijk af van de aard 
van de levering. 

Onder de huidige regels geldt de stelregel dat de plaats van levering van verzonden of vervoerde 
goederen wordt aangemerkt als de plaats waar het goed zich op het tijdstip van vertrek van de 
verzending of het vervoer naar de afnemer bevindt (artikel 32 van de btw-richtlijn1).

Onder bepaalde voorwaarden is de levering van verzonden of vervoerde goederen van de ene 
lidstaat naar een andere lidstaat vrijgesteld van btw in de lidstaat van vertrek, met het recht de
btw af te trekken die is opgelegd met betrekking tot deze intracommunautaire levering (artikel 
138-139, 169 van de btw-richtlijn). In dit geval doet de afnemer een intracommunautaire 
verwerving in de lidstaat waar de verzending of het transport van de goederen eindigt.

De vierde suggestie die indiener doet is om de btw en de douanerechtentarieven op kleding te 
verlagen. Momenteel wordt onderhandeld over tariefverlagingen in het kader van de 
multilaterale Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA). Tijdens deze onderhandelingen richt de 
EU zich op het terugdringen van de hoge tarieven, toptarieven en tariefescalatie om zo de 
handelsmogelijkheden aanzienlijk te versterken. 

De tekst die de voorzitter heeft doen uitgaan naar aanleiding van de ministeriële vergadering van 
juli 2008 bevat het ontwerp van de uitvoeringsregels voor tariefreducties bestaande uit een 
formule die moet worden toegepast door ontwikkelde landen (inclusief de EU en de VS) met een 
coëfficiënt 8 en door ontwikkelingslanden met een hogere coëfficiënt en flexibiliteiten (de 
zogenaamde Zwitserse formule, een mathematische formule die wordt toegepast op alle 
tarieflijnen, waardoor over de hele linie een gelijke tariefreductie is verzekerd). 

Met de afronding van de DDA worden tariefpieken in de textiel- en kledingsector weggenomen. 
Volgens de uitvoeringsregels die nu op tafel liggen zou dit een tariefreductie behelzen van rond 
                                               
1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde, als gewijzigd.
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de 50% voor textiel in ontwikkelde landen, inclusief EU-tarieven en zouden bijvoorbeeld alle 
tariefpieken in de VS worden weggenomen.

In recente discussies, inclusief de discussies tussen ministers in Davos, is bevestigd dat binnen 
de WTO momenteel gewerkt wordt aan een beleidspakket en dat het streven is dit af te ronden 
voor het zomerreces. 

Wat betreft de vijfde suggestie die is gericht op het verhogen van de waardelimiet die een partij 
in één keer geïmporteerde goederen moet overstijgen voordat btw wordt geheven, moet eraan 
worden herinnerd dat met de btw-richtlijn een gemeenschappelijk stelsel voor btw is opgezet dat 
in alle lidstaten van toepassing is. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit 
gemeenschappelijk btw-stelsel is het vermijden van concurrentieverstoring. De import van 
goederen is om deze reden gebonden aan hetzelfde btw-tarief als het btw-tarief dat geldt voor de 
binnenlandse levering van goederen in de importerende lidstaat. Toch voorziet de btw-richtlijn 
met name ten behoeve van praktische controle in ontheffing van btw bij kleine leveringen. Deze 
specifieke btw-regels met betrekking tot de import van goederen zijn in de visie van de 
Commissie noodzakelijk om concurrentieverstoring te voorkomen, bijvoorbeeld door EU-
burgers te weerhouden van het kopen van goederen die niet afkomstig zijn uit de EU en die 
binnen de EU geen btw gedragen hebben.

Ten slotte moet hieraan worden toegevoegd dat de Commissie op 1 december 2010 een 
groenboek heeft doen uitgaan over de toekomst van de btw - Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel (COM(2010) 695 definitief en SEC(2010) 1455 definitief), waarin onder 
meer het onderwerp van de btw-behandeling van grensoverschrijdende transacties in de interne 
markt uitgebreid aan de orde komt en waarin bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar 
verschillende mogelijke belastingopties. Ook andere onderwerpen worden in dit groenboek 
onderzocht, met name btw-tarieven, vrijstellingen en kleinbedrijven. De Commissie heeft naar 
aanleiding van dit groenboek een openbare raadpleging geopend en het betreffende document is 
in te zien op het volgende internetadres: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.

Op basis van artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt de 
Raad na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met 
eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, 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 geldt voor alle op Europees niveau te 
nemen belastingbesluiten de unanimiteitsvereiste. Dat betekent dat voor elke verandering of 
aanvulling op het gebied van de btw-richtlijn de unanieme instemming van alle 27 lidstaten in de 
Raad is vereist.


