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Betreft: Modernisering van de btw-wetgeving ter stimulering van de digitale interne markt

De digitale interne markt blijft versnipperd, gedeeltelijk ten gevolge van de verbruiksbelastingen op 
goederen en diensten. De Commissie denkt momenteel na over de toekomst van de btw en er dient 
rekening te worden gehouden met de doelstellingen van de EU 2020-strategie. De huidige 
formulering van Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG vormt een belemmering voor de ontwikkeling van 
nieuwe digitale diensten. De regels voor boeken vormen een van de meest frappante voorbeelden. 
Krachtens het huidige wetgevingskader mogen de lidstaten verlaagde tarieven toepassen voor de 
levering van boeken op fysieke gegevensdragers, terwijl e-boeken onder een normaal btw-tarief van 
ten minste 15 procent kunnen vallen.

Met het oog op de ontwikkeling van een daadwerkelijke digitale interne markt zou de Europese Unie 
de lidstaten kunnen toestaan om tijdelijk een verlaagd btw-tarief voor elektronisch aangeboden 
diensten met culturele inhoud toe te passen. Deze nieuwe categorie, die in Bijlage III bij Richtlijn 
2006/112/EG zou worden opgenomen, kan het aanbieden van online-diensten omvatten, zoals TV, 
muziek, boeken of persberichten, door een in de EU gevestigde aanbieder aan elke niet-
belastingplichtige die ook in de EU gevestigd is. Een onafhankelijke studie van DG Belastingen en 
douane-unie staaft dit idee, aangezien hieruit blijkt hoe belangrijk het is de verlaagde btw-tarieven te 
verruimen tot cultuurgoederen en sectoren waar onderconsumptie heerst.

1. Is de Commissie voornemens de herziening van Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG voor te 
stellen om de levering van goederen en de levering van elektronische diensten op elkaar af te 
stemmen en hierbij vooral aandacht te besteden aan boeken om discriminatie tussen de offline- 
en online-verspreiding van werken te voorkomen?

2. Is de Commissie van plan om de herziening voor te stellen van Richtlijn 2008/8/EG wat betreft de 
plaats van een dienst ten einde vóór 1 januari 2015 te voldoen aan de in het kader van de OESO 
overeengekomen beginselen?

3. Is de Commissie voornemens om de herziening van Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG voor te 
stellen om een nieuwe categorie van elektronisch verrichte diensten met een culturele inhoud in 
te voeren, hetgeen een noodzakelijke stap is op weg naar de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie?
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