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Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het 

binnenland gevestigde belastingplichtigen * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van 

de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG 

vastgestelde teruggave van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland 

maar in een andere lidstaat zijn gevestigd (COM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 

2005/0807(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0728)1, 

– gelet op artikel 93 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 

geraadpleegd (C6-0251/2005),  

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0324/2005), 

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

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 

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 

de Commissie. 

                                                 
1 Nog niet verschenen in het PB. 



Door de Commissie voorgestelde tekst  
 

Amendementen van het Parlement  

Amendement 1 

Artikel 7, lid 1 

1. De lidstaat waar de BTW werd geheven, 

deelt zijn beschikking op het verzoek om 

teruggaaf aan de aanvrager mee uiterlijk 

drie maanden na de indiening van het 

desbetreffende verzoek. 

1. De lidstaat waar de BTW werd geheven, 

deelt zijn beschikking op het verzoek om 

teruggaaf aan de aanvrager mee uiterlijk 

drie maanden na de indiening van het 

desbetreffende verzoek. De lidstaat van 

vestiging brengt de lidstaat van teruggave 

op de hoogte wanneer de 

belastingplichtige het verzoek om 

teruggave van BTW bij de bevoegde 

belastingautoriteit indient. 

Amendement 2 

Artikel 7, lid 1, alinea 1 bis (nieuw) 

 De termijn van drie maanden vangt aan op 

het tijdstip dat de belastingautoriteit in de 

lidstaat van teruggave van de 

belastingautoriteit in de lidstaat van 

vestiging de elektronische 

teruggavegegevens ontvangt met betrekking 

tot de belastingplichtige, die hiervan 

automatisch op de hoogte wordt gebracht. 

Amendement 3 

Artikel 7, lid 3, onder 2 ter (nieuw) 

 De uiterste termijn voor de uitbetaling van 

de teruggave is één week na afloop van de 

beslistermijn van drie maanden. 

Amendement 4 

Artikel 7, lid 4, onder 1  

4. In specifieke gevallen kan een lidstaat 

waar de BTW werd geheven, tot uiterlijk 

drie maanden na de indiening van het 

verzoek om aanvullende inlichtingen 

verzoeken. Na het verstrijken van die 

termijn kan niet meer om aanvullende 

inlichtingen worden verzocht. 

4. Wanneer de belastingautoriteit in de 

lidstaat van teruggave om nader 

onderzoek vraagt, kan de beslistermijn 

voor het bepalen of de belastingplichtige 

wel of geen recht op teruggave heeft, 

worden verlengd. Tussen het verzoek en 

de uitbetaling van de teruggave mogen 

echter niet meer dan vier maanden 

verstrijken. 

 


