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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2017)0471 

Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van 

goederen op afstand * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 november 2017 over het 

voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en 

Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en 

afstandsverkopen van goederen (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)) 

 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0757), 

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 

grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0004/2017), 

– gezien artikel 78 quater van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0307/2017), 

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 richtlijn 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1) Het verschil tussen de verwachte 

btw-inkomsten en de daadwerkelijk 

geïnde btw (de "btw-kloof") in de Unie 

bedroeg in 2015 circa 152 miljard EUR en 

als gevolg van grensoverschrijdende 

fraude ontstaat een btw-derving van rond 

de 50 miljard EUR per jaar in de Unie, 

zodat de btw een belangrijk vraagstuk is 

dat op Unieniveau moet worden 

aangepakt, en de goedkeuring van een 

definitieve btw-regeling op basis van het 

bestemmingsbeginsel van essentieel 

belang is. 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Uit de evaluatie van deze op 1 

januari 2015 ingevoerde bijzondere 

regelingen is gebleken dat zij op een aantal 

punten voor verbetering vatbaar zijn. Om 

te beginnen moeten voor micro-

ondernemingen die in een lidstaat zijn 

gevestigd en incidenteel de diensten in 

kwestie in andere lidstaten verrichten, de 

btw-nalevingslasten in andere lidstaten dan 

hun lidstaat van vestiging omlaag. Daarom 

moet een voor de hele Gemeenschap 

geldende drempel worden ingevoerd 

waaronder deze diensten onderworpen 

blijven aan de btw in de lidstaat van 

vestiging. Ten tweede vormt de verplichte 

naleving van de facturerings- en 

administratievereisten van iedere lidstaat 

waar leveringen van goederen of diensten 

worden verricht, een zeer zware last. Om 

de lasten voor het bedrijfsleven zoveel 

mogelijk te beperken, moeten ten aanzien 

van de facturering en de administratie 

derhalve de regels gelden die van 

toepassing zijn in de lidstaat van 

(3) Uit de evaluatie van deze op 1 

januari 2015 ingevoerde bijzondere 

regelingen is gebleken dat zij op een aantal 

punten voor verbetering vatbaar zijn. Om 

te beginnen moeten voor micro-

ondernemingen die in een lidstaat zijn 

gevestigd en incidenteel de diensten in 

kwestie in andere lidstaten verrichten, de 

btw-nalevingslasten in andere lidstaten dan 

hun lidstaat van vestiging omlaag. Daarom 

moet een voor de hele Gemeenschap 

geldende drempel worden ingevoerd 

waaronder deze diensten onderworpen 

blijven aan de btw in de lidstaat van 

vestiging. Ten tweede vormt de verplichte 

naleving van de factureringsvereisten van 

iedere lidstaat waar leveringen van 

goederen of diensten worden verricht, een 

zeer zware last. Om de lasten voor het 

bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken, 

moeten ten aanzien van de facturering 

derhalve de regels gelden die van 

toepassing zijn in de lidstaat van 

identificatie van de leverancier of 



 

 

identificatie van de leverancier of 

dienstverrichter die gebruikmaakt van de 

bijzondere regelingen. Ten derde kunnen 

belastingplichtigen die niet in de 

Gemeenschap zijn gevestigd maar wel voor 

de btw zijn geregistreerd in een lidstaat 

(bijvoorbeeld omdat zij incidenteel aan de 

btw onderworpen handelingen in die 

lidstaat verrichten), noch van de bijzondere 

regeling voor niet in de Gemeenschap 

gevestigde belastingplichtigen noch van de 

bijzondere regeling voor in de 

Gemeenschap gevestigde 

belastingplichtigen gebruikmaken. Daarom 

wordt voorgesteld aan deze 

belastingplichtigen de mogelijkheid te 

bieden om gebruik te maken van de 

bijzondere regeling voor niet in de 

Gemeenschap gevestigde 

belastingplichtigen. 

dienstverrichter die gebruikmaakt van de 

bijzondere regelingen. Ten derde kunnen 

belastingplichtigen die niet in de 

Gemeenschap zijn gevestigd maar wel voor 

de btw zijn geregistreerd in een lidstaat 

(bijvoorbeeld omdat zij incidenteel aan de 

btw onderworpen handelingen in die 

lidstaat verrichten), noch van de bijzondere 

regeling voor niet in de Gemeenschap 

gevestigde belastingplichtigen noch van de 

bijzondere regeling voor in de 

Gemeenschap gevestigde 

belastingplichtigen gebruikmaken. Daarom 

wordt voorgesteld aan deze 

belastingplichtigen de mogelijkheid te 

bieden om gebruik te maken van de 

bijzondere regeling voor niet in de 

Gemeenschap gevestigde 

belastingplichtigen. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Hoewel de beoordeling van het 

mini-éénloketsysteem (MOSS) grotendeels 

positief uitvalt, wordt 99 % van de via het 

MOSS verwerkte btw-inkomsten door 

slechts 13 % van de geregistreerde 

bedrijven aangegeven, waaruit blijkt dat 

de lidstaten het MOSS bij een groter 

aantal kleine en middelgrote bedrijven 

onder de aandacht moeten brengen om de 

belemmeringen voor de 

grensoverschrijdende e-commerce weg te 

nemen. 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Deze wijzigingsrichtlijn kan leiden 

tot een stijging van de administratieve 



 

 

kosten voor kleine zendingen, aangezien 

de desbetreffende pakjes moeten worden 

voorzien van een bijzonder merkteken 

waaruit blijkt dat de btw-invoerregeling is 

gebruikt en de postsector de pakjes moet 

uitsorteren naargelang van de vraag of al 

dan niet gebruik is gemaakt van de btw-

invoerregeling. De lidstaten en de 

Commissie moeten de gevolgen voor de 

postsector nauwlettend in de gaten 

houden. 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij de toepassingsdatum voor de 

bepalingen van deze richtlijn wordt, in 

voorkomend geval, rekening gehouden met 

de tijd die nodig is om de voor de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn 

noodzakelijke maatregelen te treffen en om 

de lidstaten in staat te stellen hun IT-

systeem voor de registratie en voor de 

aangifte en de betaling van de btw aan te 

passen. 

(14) Bij de toepassingsdatum voor de 

bepalingen van deze richtlijn dient, in 

voorkomend geval, rekening te worden 

gehouden met de tijd die nodig is om de 

voor de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn noodzakelijke maatregelen te 

treffen en om de lidstaten en de bedrijven 

in staat te stellen hun IT-systeem voor de 

registratie en voor de aangifte en de 

betaling van de btw aan te passen. 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Bij het voorstel van de 

Commissie gaat het slechts om een 

bouwsteen voor het dichten van de btw-

kloof; er zijn nog andere maatregelen 

nodig om de btw-fraude in de Unie 

doeltreffend te bestrijden; 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw) 



 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1) Aan artikel 14 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "3 bis. Wanneer een belastingplichtige die 

in eigen naam maar voor rekening van 

een ander handelt, deelneemt aan een 

afstandsverkoop van uit derde landen of 

gebieden ingevoerde goederen in een 

zending met een intrinsieke waarde van 

minder dan 150 EUR of de tegenwaarde 

daarvan in de nationale munteenheid, en 

in het lopende kalenderjaar een jaaromzet 

heeft van meer dan 1 000 000 EUR of de 

tegenwaarde daarvan in de nationale 

munteenheid, met inbegrip van gevallen 

waarin voor de afstandsverkoop gebruik 

wordt gemaakt van een 

telecommunicatienetwerk, een interface 

of een portaal, wordt die 

belastingplichtige geacht zelf deze 

goederen te hebben ontvangen en 

geleverd." 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 58 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) diensten worden verricht voor 

afnemers die zich in een andere dan de 

onder a) bedoelde lidstaat bevinden; 

b) diensten worden verricht voor 

afnemers die zich in een andere dan de 

onder a) bedoelde lidstaat bevinden; en 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 58 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het totale bedrag van deze diensten, 

de btw niet inbegrepen, is in het lopende 

kalenderjaar niet hoger dan 10 000 EUR of 

c) het totale bedrag van deze diensten, 

de btw niet inbegrepen, is in het lopende 

kalenderjaar niet hoger dan 35 000 EUR of 



 

 

de tegenwaarde daarvan in de nationale 

munteenheid, en heeft dit bedrag ook niet 

overschreden in de loop van het 

voorafgaande kalenderjaar. 

de tegenwaarde daarvan in de nationale 

munteenheid, en heeft dit bedrag ook niet 

overschreden in de loop van het 

voorafgaande kalenderjaar. 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 369 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"De lidstaat van identificatie bepaalt de 

periode gedurende welke deze 

boekhouding moet worden bewaard door 

de niet in de Gemeenschap gevestigde 

belastingplichtige." 

"De boekhouding wordt bewaard 

gedurende vijf jaar na afloop van het 

kalenderjaar waarin de handeling is 

verricht." 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wijzigingen van Richtlijn 2006/112/EG 

met ingang van 1 januari 2021 

Wijzigingen van Richtlijn 2006/112/EG 

met ingang van 1 april 2021 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt 

Richtlijn 2006/112/EG als volgt gewijzigd: 

Met ingang van 1 april 2021 wordt 

Richtlijn 2006/112/EG als volgt gewijzigd: 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 2006/112/EG 

Titel V – hoofdstuk 3 bis – artikel 59 quater – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het totale bedrag van de onder deze c) het totale bedrag van de onder deze 



 

 

bepalingen vallende goederenleveringen en 

diensten, de btw niet inbegrepen, is in het 

lopende kalenderjaar niet hoger dan 10 000 

EUR of de tegenwaarde daarvan in de 

nationale munteenheid, en heeft dit bedrag 

ook niet overschreden in de loop van het 

voorafgaande kalenderjaar. 

bepalingen vallende goederenleveringen en 

diensten, de btw niet inbegrepen, is in het 

lopende kalenderjaar niet hoger dan 35 000 

EUR of de tegenwaarde daarvan in de 

nationale munteenheid, en heeft dit bedrag 

ook niet overschreden in de loop van het 

voorafgaande kalenderjaar. 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 143 – lid 1 – letter c bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"c bis) de invoer van goederen wanneer de 

btw wordt aangegeven onder de bijzondere 

regeling van afdeling 4 van hoofdstuk 6 

van titel XII en wanneer, uiterlijk bij de 

indiening van de invoeraangifte, het btw-

identificatienummer van de leverancier of 

van de voor zijn rekening handelende 

tussenpersoon, dat is toegekend 

overeenkomstig artikel 369 octodecies, aan 

het bevoegde douanekantoor in de lidstaat 

van invoer is verstrekt;". 

"c bis) de invoer van goederen wanneer de 

btw wordt aangegeven onder de bijzondere 

regeling van afdeling 4 van hoofdstuk 6 

van titel XII en wanneer, uiterlijk bij de 

indiening van de invoeraangifte, het btw-

identificatienummer van de leverancier of 

van de voor zijn rekening handelende 

tussenpersoon, dat is toegekend 

overeenkomstig artikel 369 octodecies, aan 

het bevoegde douanekantoor in de lidstaat 

van invoer is verstrekt, waarbij de 

Commissie in een rechtshandeling de 

precieze vorm van de invoeraangifte 

vastlegt;". 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 369 ter – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten staan toe dat van deze 

bijzondere regeling gebruik wordt gemaakt 

door belastingplichtigen die 

intracommunautaire afstandsverkopen van 

goederen verrichten alsook door niet in de 

lidstaat van verbruik gevestigde 

belastingplichtigen die diensten verrichten 

voor niet-belastingplichtigen die in die 

lidstaat gevestigd zijn of er hun 

De lidstaten staan toe dat van de in dit 

hoofdstuk bedoelde bijzondere regeling 

gebruik wordt gemaakt door 

belastingplichtigen die intracommunautaire 

afstandsverkopen van goederen verrichten 

alsook door niet in de lidstaat van verbruik 

gevestigde belastingplichtigen die welke 

diensten dan ook verrichten voor niet-

belastingplichtigen, ongeacht de vraag 



 

 

woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats 

hebben. Deze bijzondere regeling is van 

toepassing op alle aldus in de 

Gemeenschap geleverde goederen of 

verrichte diensten. 

waar deze niet-belastingplichtigen 
gevestigd zijn of hun woonplaats of 

gebruikelijke verblijfplaats hebben. Deze 

bijzondere regeling is van toepassing op 

alle aldus in de Gemeenschap geleverde 

goederen of verrichte diensten. 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 29 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 369 terdecies – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) De intrinsieke waarde, die 

krachtens dit lid niet hoger mag liggen 

dan 150 EUR, wordt, voor zover de 

goederen in vreemde valuta's worden 

verhandeld, volgens de valutaomrekening 

overeenkomstig artikel 53 van het 

douanewetboek van de Unie vastgelegd. 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 30 

Richtlijn 2006/112/EG 

 Artikel 369 sexvicies – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de persoon voor wie de 

ingevoerde goederen in zendingen met een 

intrinsieke waarde van niet meer dan 150 

EUR bestemd zijn, niet voor de toepassing 

van de standaardregeling bij invoer kiest, 

daaronder begrepen de toepassing van 

een verlaagd btw-tarief in 

overeenstemming met artikel 94, lid 2, 

staat de lidstaat van invoer de persoon die 

de goederen op het grondgebied van de 

Gemeenschap bij de douane aanbrengt, toe 

om gebruik te maken van een bijzonder 

regime voor de aangifte en de betaling van 

invoer-btw voor goederen waarvan de 

verzending of het vervoer in die lidstaat 

eindigt. 

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van 

de in afdeling 4 van hoofdstuk 6 bedoelde 

bijzondere regeling voor de invoer van 
goederen in zendingen met een intrinsieke 

waarde van niet meer dan 150 EUR, staat 

de lidstaat van invoer de persoon die voor 

rekening van de persoon voor wie de 

goederen bestemd zijn, de goederen op het 

grondgebied van de Gemeenschap bij de 

douane aanbrengt, toe om gebruik te 

maken van een bijzonder regime voor de 

aangifte en de betaling van invoer-btw met 

betrekking tot goederen waarvan de 

verzending of het vervoer in die lidstaat 

eindigt. 



 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 30 

Richtlijn 2006/112/EG 

 Artikel 369 septvicies - alinea 1 - letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de persoon die de goederen op het 

grondgebied van de Gemeenschap bij de 

douane aanbrengt, is verantwoordelijk 

voor het innen van de btw bij de persoon 

voor wie de goederen bestemd zijn. 

b) de persoon die de goederen op het 

grondgebied van de Gemeenschap bij de 

douane aangeeft, is verantwoordelijk voor 

het innen van de btw bij de persoon voor 

wie de goederen bestemd zijn. 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 30 

Richtlijn 2006/112/EG 

 Artikel 369 septvicies – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten bepalen dat de persoon 

die de goederen op het grondgebied van de 

Gemeenschap bij de douane aanbrengt, 

passende maatregelen neemt om te 

garanderen dat het juiste bedrag aan 

belastingen wordt betaald door de persoon 

voor wie de goederen bestemd zijn. 

2. De lidstaten bepalen dat de persoon 

die de goederen op het grondgebied van de 

Gemeenschap bij de douane aangeeft, 

passende maatregelen neemt om te 

garanderen dat het juiste bedrag aan 

belastingen wordt betaald door de persoon 

voor wie de goederen bestemd zijn. 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt titel 

IV van Richtlijn 2009/132/EG geschrapt. 

Met ingang van 1 april 2021 wordt titel IV 

van Richtlijn 2009/132/EG geschrapt. 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij passen de bepalingen om te voldoen Zij passen de bepalingen om te voldoen 



 

 

aan de artikelen 2 en 3 van deze richtlijn, 

toe vanaf 1 januari 2021. 

aan de artikelen 2 en 3 van deze richtlijn, 

toe vanaf 1 april 2021. 

 

 


