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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 
2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis
(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0201),

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0136/2020),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0123/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Hoewel het klopt dat de uitbraak 
van COVID-19 voor grote problemen voor 
de autoriteiten in de lidstaten zorgt, moet 
dit niet als excuus worden gebruikt om de 
toepassing van regels die met elkaar 
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overeengekomen zijn verder te vertragen. 
Vóór de uitbraak hebben sommige 
lidstaten aangegeven dat zij vertraging 
hadden opgelopen bij de invoering van 
het nieuwe systeem. Los van de problemen 
die rechtstreeks met de uitbraak van 
COVID-19 verband houden, moeten 
regeringen alles in het werk stellen om het 
nieuwe systeem in te voeren. Lidstaten die 
problemen hebben die de volledige 
toepassing van de regels zouden kunnen 
vertragen, moeten een beroep doen op de 
door de Commissie aangeboden 
technische bijstand om de correcte en 
volledige toepassing van de regels inzake 
elektronische handel te garanderen. De 
doelstellingen van het pakket voor 
elektronische handel, te weten het 
bevorderen van het concurrentievermogen 
van Europese kmo’s, het reduceren van 
de regelgevingsdruk op verkopers in de 
Unie, en ervoor zorgen dat 
onlineplatforms bijdragen aan een 
billijker systeem voor de inning van btw, 
in combinatie met fraudebestrijding, 
vormen een essentieel onderdeel van een 
“level playing field” voor alle bedrijven, 
hetgeen met name in de context van het 
herstel na de COVID-19-uitbraak van 
uitermate groot belang is.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de uitdagingen waarmee de 
lidstaten geconfronteerd worden om de 
COVID-19-crisis aan te pakken, en het 
feit dat de nieuwe bepalingen uitgaan van 
het beginsel dat alle lidstaten hun IT-
systemen moeten actualiseren om de in 
Verordening (EU) 2017/2454 vastgelegde 
regels te kunnen toepassen, en zodoende te 
zorgen voor het verzamelen en doorgeven 

(5) Gezien de nieuwe uitdagingen 
waarmee de lidstaten geconfronteerd 
worden als gevolg van de COVID-19-
uitbraak, en het feit dat de nieuwe 
bepalingen uitgaan van het beginsel dat 
alle lidstaten hun IT-systemen moeten 
actualiseren om de in Verordening (EU) 
2017/2454 vastgelegde regels te kunnen 
toepassen, en zodoende te zorgen voor het 
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van informatie en voor betalingen in het 
kader van de gewijzigde regelingen, 
moeten de toepassingsdata van deze 
verordening met zes maanden worden 
uitgesteld. Een uitstel van zes maanden is 
passend, omdat de vertraging zo kort 
mogelijk moet worden gehouden om de 
extra begrotingsverliezen voor de lidstaten 
tot een minimum te beperken.

verzamelen en doorgeven van informatie 
en voor betalingen in het kader van de 
gewijzigde regelingen, moeten de 
toepassingsdata van deze verordening 
mogelijkerwijs met drie maanden worden 
uitgesteld. Uitstel is niet wenselijk, 
aangezien het tot een verlies van 
inkomsten en een grotere btw-kloof zal 
leiden, en de aanpak van oneerlijke 
concurrentie tussen verkopers in de EU 
en daarbuiten zal vertragen. 
Desalniettemin is een uitstel van drie 
maanden misschien geen slecht idee, 
aangezien het naadloos aansluit bij de 
periode van “lockdown” in de meeste 
lidstaten. Een nog langer uitstel vergroot 
het risico op btw-fraude op het moment 
dat de nationale schatkisten juist 
aangevuld moeten worden om de 
pandemie en de sociaal-economische 
gevolgen ervan te kunnen bestrijden. Een 
langer uitstel (van zes maanden) zou tot 
een verlies van inkomsten ten belope van 
2,5 tot 3,5 miljard EUR voor de lidstaten 
kunnen leiden. In het licht van de crisis 
als gevolg van de COVID-19-uitbraak is 
het van primordiaal belang een verder 
verlies van inkomsten te vermijden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EU) 2017/2454
Artikel 1 – punt 7 – letter a – kopje – afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bepalingen geldig vanaf 1 januari 2015 tot 
en met 30 juni 2021

Bepalingen geldig vanaf 1 januari 2015 tot 
en met 31 maart 2021



PE652.578v02-00 8/11 RR\1208493NL.docx

NL

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b – punt i
Verordening (EU) 2017/2454
Artikel 1 – punt 7 – letter b – kopje – afdeling 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bepalingen geldig vanaf 1 juli 2021 Bepalingen geldig vanaf 1 april 2021

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2017/2454
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is van toepassing vanaf 1 juli 2021. Het is van toepassing vanaf 1 april 2021.
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TOELICHTING

Op 5 december 2017 heeft de Raad Richtlijn (EU) 2017/2455 (de btw-richtlijn elektronische 
handel) en Verordening (EU) 2017/2454 van de Raad (de btw-verordening elektronische 
handel) vastgesteld als onderdeel van het pakket maatregelen voor btw en elektronische 
handel. Op 21 november 2019 heeft de Raad Richtlijn (EU) 2019/1995 (de tweede btw-
richtlijn elektronische handel) vastgesteld. 

Het nieuwe btw-systeem voor elektronische handel zal het voor consumenten en bedrijven, in 
het bijzonder start-ups en kmo’s, makkelijker maken grensoverschrijdend goederen te kopen 
en te verkopen. Daarnaast zal het de lidstaten helpen bij het alsnog innen van het bedrag van 
naar schatting 5 miljard EUR aan btw op onlineverkopen dat jaarlijks verloren gaat, door 
ervoor te zorgen dat niet-EU-bedrijven geen preferentiële behandeling krijgen bij 
rechtstreekse en via onlinemarktplaatsen afgewikkelde verkopen aan EU-consumenten. 

De datum van toepassing voor het grootste deel van het btw-pakket e-commerce was met 
eenparigheid van stemmen bepaald op 1 januari 2021, zodat de lidstaten voldoende tijd 
zouden hebben om hun wetgeving en hun IT-systemen aan te passen.

De Commissie heeft op 14 februari 2020 een stand van zaken gegeven met betrekking tot de 
gereedheid van de lidstaten, en de meeste lidstaten bevestigden dat zij de regels vanaf die 
datum zouden kunnen toepassen. Twee lidstaten uitten hun bezorgdheid en verzochten uitstel 
van de inwerkingtreding met een jaar of meer. Andere lidstaten hebben aangegeven dat ze als 
gevolg van de COVID-19-crisis wat de afronding van de voorbereidingen betreft 
mogelijkerwijs in de knel raken en dat ze de deadline van 1 januari 2021 voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe regels derhalve misschien niet zullen kunnen respecteren. 
Belangrijke economische actoren als post- en koeriersdiensten hebben een vergelijkbaar 
geluid laten horen.

Dit heeft de Commissie ertoe gebracht op 8 mei 2020 voor te stellen de datum van 
inwerkingtreding van het btw-pakket e-commerce met zes maanden uit te stellen (van 
1 januari 2021 naar 1 juli 2021).

Rapporteur steunt het uitstellen van de inwerking van het bedoelde pakket maatregelen naar 
aanleiding van de COVID-19-uitbraak, maar is het oneens met de door de Commissie 
voorgestelde duur van het uitstel (zes maanden). Indien uitstel daadwerkelijk nodig blijkt, zou 
in de ogen van rapporteur overwogen kunnen worden te kiezen voor een periode die naadloos 
aansluit bij de duur van de ‘lockdown’, ter compensatie van de tijd die voor de autoriteiten en 
andere actoren verloren is gegaan. Gezien de economische gevolgen zou het overigens beter 
zijn om, als het maar enigszins mogelijk is, te kiezen voor geen enkel uitstel.

De verliezen voor de nationale begrotingen in het geval het btw-pakket e-commerce niet op 
de voorziene datum in werking zou treden, zijn door de Commissie geraamd op ongeveer 5 
tot 7 miljard EUR per jaar. Een uitstel van zes maanden zou derhalve in een verlies van 
inkomsten voor de lidstaten ten belope van ten minste 2,5 tot 3,5 miljard EUR resulteren, 
gezien het feit dat deze ramingen geen rekening houden met de enorme toename van de 
elektronische handel tijdens de COVID-19-crisis. De lidstaten moeten zich bewust zijn van de 
gevolgen van een dergelijk uitstel en van de impact op de overheidsfinanciën in de EU, alsook 
op het concurrentievermogen van de EU-markt. 
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Rapporteur is van oordeel dat het uitstel zo kort mogelijk moet worden gehouden en aan moet 
sluiten bij de duur van de crisis (drie maanden), en dat de risico’s en de kosten die bij de 
evaluatie van de Commissie in februari 2020 aan het licht zijn gekomen zoveel mogelijk 
moeten worden beperkt.
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