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INLEIDING 
In dit descriptief onderzoek zal worden nagegaan wat de impact is van de digitalisering van de economie 

op het huidig btw-stelsel in de Europese Unie. Belangrijke problemen en tekortkomen zullen worden 

geïdentificeerd en toegelicht vanuit een brede invalshoek maar met extra aandacht voor het standpunt van 

de onderneming.  

 

Na een globaal overzicht van deze actuele problemen en vraagstukken, zal dieper worden ingegaan op 

mogelijke oplossingen en verbeteringen. Dit onderdeel bestaat uit drie grote secties waarbij eerst de nieuwe 

plaatsbepalingsregels voor (elektronische) diensten en de introductie van de MOSS aan een grondige 

evaluatie worden onderworpen. Daarna wordt nagegaan hoe de btw-behandeling van de levering van 

goederen in de EU verbeterd kan worden, met aandacht voor een aantal specifieke aspecten. De 

bespreking spitst zich daarbij eerst toe op leveringen in B2C-context en de daarmee verband houdende 

wetgevende voorstellen die eind 2016 door de Europese Commissie werden gepubliceerd. Ten slotte zal 

er dieper worden ingegaan op de hervorming van het btw-stelsel voor B2B-leveringen en hoe deze een 

antwoord kan bieden op de problematiek van de VAT Gap zonder daarbij de complexiteit voor 

ondernemingen te verhogen. 
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1 BTW IN EEN DIGITALE CONTEXT 
1.1 Naar een nieuwe digitale economie 
Volgens recente cijfers hadden zo goed als alle grote ondernemingen in de OESO-landen toegang tot 

breedbandinternet; voor kleine ondernemingen was dit 90% of meer.1 Deze trend is een duidelijke illustratie 

van de snelle verspreiding en implementatie van ICT in alle sectoren van de economie, die geleid heeft tot 

grootschalige productiviteitswinsten, kostenreducties en het aanspreken van nieuwe markten.2 Belangrijke 

evoluties op het vlak van ICT waren een accelerator voor belangrijke andere technologische innovaties en 

hebben geleid tot heel wat nieuwe applicaties, producten en diensten. Ze liggen aan de basis van een 

ingrijpend proces die de transformatie van een traditionele economie naar een digitale economie 

bewerkstelligt en die niet alleen een significante impact heeft op de huidige businessmodellen maar ook op 

de manier waarop producten en diensten worden geleverd of beschikbaar worden gesteld. Dit zowel in de 

verhouding B2C maar ook in de verhouding B2B.3 Tot voor enkele decennia bestond het economisch 

verkeer nog grotendeels uit de levering van fysieke goederen en het uitvoeren van specifieke diensten op 

vraag van de klant, meestal in een lokale context. De laatste jaren markeren echter het begin van een trend 

die zich ook nog de komende jaren verder zal ontwikkelen en die allesomvattend wordt aangeduid met de 

term e-commerce. Een e-commerce transactie is de verkoop of aankoop van goederen of diensten, 

uitgevoerd via computernetwerken en middelen die specifiek ontworpen zijn voor het ontvangen en 

plaatsen van orders.4 De grootschalige opkomst van langs de elektronische weg verrichte diensten is een 

zeer recente ontwikkeling in dit domein. Enkele bekende voorbeelden zijn internettelefonie via Skype of het 

downloaden van een softwareapplicatie op je smartphone. Deze elektronische diensten worden 

gekenmerkt door het feit dat ze geautomatiseerd verlopen en met een minimale menselijke tussenkomst 

aan de klant beschikbaar worden gesteld via een elektronisch netwerk.5   

 

Hoewel de precieze economisch omvang van deze onlineactiviteiten moeilijk te meten blijft6 en ze tot op 

vandaag niet in detail worden opgenomen in de statistieken van de (inter)nationale rekeningen, wordt het 

onmiskenbare belang van deze handel voor de wereldwijde economische groei internationaal aanvaard.7 

Cijfers van de OESO bevestigen deze stelling en tonen duidelijk aan dat het relatieve belang van e-

                                                        
1 OECD, "Broadband connectivity by size, 2010 and 2014: Percentage of enterprises in each employment size class" 
in OECD, OECD Digital Economy Outlook 2015, Parijs, OECD Publishing, 2015, 132. 
2 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, Parijs, OECD 
Publishing, 2015, 11. 
3 Volgens een recent rapport van de OESO zijn B2B-transacties goed voor 90% van alle e-commerce transacties. Zie 
OECD, OECD Digital Economy Outlook 2015, Parijs, OECD Publishing, 2015, 18. 
4 OECD, OECD Guide to Measuring the Information Society 2011, Parijs, OECD Publishing, 2011, 72. 
5 Art. 7, 1 Verord.Raad nr. 282/2011, 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 
23 maart 2011, afl. 77, 1. bepaalt uitdrukkelijk "De in Richtlijn 2006/112/EG bedoelde „langs elektronische weg 
verrichte diensten” betreffen diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun 
aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder 
informatietechnologie niet kunnen worden verricht." 
6 OECD, OECD Guide to Measuring the Information Society 2011, Parijs, OECD Publishing, 2011, 72. 
7 LAMENSCH, M., European Value Added Tax in the Digital Era: A Critical Analysis and Proposals for Reform, 
Amsterdam, IBFD, 2015, 446 p. 
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commerce in de totale bedrijfsomzetten alleen maar toeneemt.8  Dit is ook het geval voor wat de handel in 

België betreft. In haar jaarrapport van 2015 stelt Comeos — de Belgische federatie voor handel en diensten 

— dat het aandeel van de onlinehandel in de totale omzet van de sector (B2C) blijft stijgen. In 2015 was 

dit aandeel 7,13% of 6,46 miljard euro. Een stijging van 15% tegenover 2014.9    

 

1.2 De impact van de digitale economie op belastingstelsels 
Deze nieuwe economische realiteit heeft ook vergaande gevolgen voor wat directe en indirecte belastingen 

betreft en dit om twee redenen. De eerste prominente reden is het feit dat door de steeds verder 

doorgedreven globalisatie, de wereld als afzetmarkt steeds meer realiteit wordt. De vergaande ontwikkeling 

van de interne markt binnen de Europese Unie, maar ook de onderhandelingen voor belangrijke 

handelsakkoorden zoals CETA en TTIP bevestigen deze stelling alleen maar. Door het wegvallen van heel 

wat handelsbarrières wordt zaken doen buiten de eigen landsgrenzen voor zowel kleine als grote 

ondernemingen eerder de regel dan de uitzondering. Dit grensoverschrijdend karakter is in wezen een 

basiseigenschap van e-commerce.10  

 

Ten tweede moeten we vaststellen dat de innovaties in het internationale handelsverkeer de huidige fiscale 

regelgeving op alle niveaus hebben ingehaald, wat leidt tot dubbele belasting of zelfs niet-belasting.11 

Onder het huidig wetgevend kader is het voor onder meer multinationals mogelijk om een vergaande fiscale 

planning door te voeren door hiaten en discrepanties in wetten en verdragen in hun voordeel te gaan 

aanwenden. In de praktijk betekent dit meestal het systematisch verschuiven van waarden/winsten naar 

fiscaal gunstige jurisdicties teneinde de globale belastingdruk te verlagen. De eerlijkheid en integriteit van 

belastingsystemen komt daardoor ernstig in het gedrang en staat haaks op het "Fair Share Tax" principe.12 

 

In de directe belastingen manifesteert zich dit voornamelijk in de problematiek van de verrekenprijzen of 

transfer pricing. Binnen de context van de indirecte belastingen en meer specifiek btw, vormt de 

plaatsbepaling van grensoverschrijdende elektronische diensten een aanhoudend probleem. Deze 

problematiek wordt ook duidelijk erkend binnen het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) actieplan van 

de OESO. Dit actieplan, dat bestaat uit 15 concrete actiepunten, heeft als hoofddoel landen opnieuw in 

staat te stellen de winsten te belasten op de plaats van de economische activiteit die ze werkelijk 

gegenereerd heeft of waar effectief de waarde werd gecreëerd. De plaatsbepalingsregels voor 

elektronische diensten binnen btw-context maken onderdeel uit van het eerste actieplan en krijgen dus de 

hoogste prioriteit.  

 

                                                        
8 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2014 Deliverable, Parijs, OECD 
Publishing, 2014, 76. 
9 COMEOS, "Online handel groeit in 2015 met 15%", 2016, www.comeos.be/menu.asp?id=13242&lng=nl. 
10 OECD Public Affairs and Communications Directorate, "Policy Brief: Electronic Commerce", OECD Observer 2011, 
www.oecd.org/sti/consumer/2346217.pdf. 
11 LAMENSCH, M., European Value Added Tax in the Digital Era: A Critical Analysis and Proposals for Reform, 
Amsterdam, IBFD, 2015, 1-2. 
12 OECD, "About BEPS and the inclusive framework", 2016, www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm. 
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Daarnaast is het btw-systeem zoals we het vandaag kennen in de EU, niet aangepast aan de noden van 

e-commerce. Het grensoverschrijdend goederenverkeer in B2C- en B2B-context, wordt steeds groter maar 

verloopt btw-technisch inefficiënt en opent mogelijkheden tot grootschalige fraude. Dit zet een rem op de 

e-commerce activiteiten van heel wat ondernemingen en leidt ertoe dat de doelstellingen van de interne 

markt niet worden gerealiseerd. 
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2 GRONDBEGINSELEN VAN BTW 
2.1 Belangrijkheid van btw als inkomensbron voor overheden 
Btw of belasting over de toegevoegde waarde is ongetwijfeld een van de "populairste" belastingen ter 

wereld. Zo goed als elke belangrijke economie in de wereld heeft een soortgelijke consumptiebelasting in 

zijn belastingsysteem opgenomen.13 Globaal bekeken is btw goed voor meer dan een vijfde van de 

wereldwijde belastinginkomsten.14 Het Europees btw-systeem en dus ook het Belgisch, is gebaseerd op 

de Franse taxe sur la valeur ajoutée die in 1954 in Frankrijk voor het eerst werd ingevoerd als belasting op 

de omzet van grote bedrijven. In het beginstadium was deze belasting enkel van toepassing op bedrijven 

actief in specifieke sectoren. Later werd deze belasting uitgebreid naar alle sectoren in de Franse 

economie.  

 

Vandaag behoort btw tot een van de belangrijkste inkomensbronnen voor zowel de Franse overheid als 

voor heel wat andere landen wereldwijd. De oorzaak hiervan ligt onder meer in het duurzaam karakter 

ervan als inkomen voor overheden en het feit dat de belasting niet-verstorend werkt in het handelsverkeer. 

In België was de btw in 2014 goed voor 27,52 miljard euro of 15% van de totale belastinginkomsten.15 Het 

belang van een efficiënt en effectief btw-systeem werd ook door de OESO benadrukt als middel om de 

overheidsfinanciën terug op orde te krijgen na de financiële crisis.16 Niettemin brengen recente evoluties 

de efficiëntie en fraudebestendigheid van dergelijke systemen in het gedrag.  

 

Zoals eerder aangehaald, zijn de huidige regels niet aangepast aan de economische realiteit van vandaag, 

wat leidt tot overmatige complexiteit en dus verstoring van het handelsverkeer. Ook de grootschalige fraude 

binnen het systeem leidt tot heel wat misgelopen inkomsten voor overheden. In tijden van massale sanering 

van overheidsfinanciën is dit zeker niet onbelangrijk. Overheidstekorten worden vandaag meestal via de 

directe belastingen gecompenseerd. Optimalisatie van de btw-inkomsten zou evenwel ook een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren en is ook op maatschappelijk vlak aanvaardbaarder. Belangrijk hierbij op te 

merken is dat dit de facto niet moet leiden tot het verhogen van het standaard btw-tarief. In veel landen is 

dit tarief al an sich hoog en zou het effect op (middel)lang termijn op de inkomsten dan ook gering, tot zelfs 

negatief zijn.17 Optimalisatie zou kunnen zijn: het verbreden van de belastbare basis, het gebruik beperken 

van verlaagde tarieven en vrijstellingen, efficiëntere btw-administraties en meer controle op de naleving 

van de btw-regelgeving. De Europese Commissie adviseerde België daarom ook al verschillende malen 

om de uitzonderingsregimes voor bepaalde goederen en diensten, die leiden tot een verlaagd of zelfs 

nultarief, af te schaffen en ook hier het standaardtarief toe te passen. In België en ook in vele andere 

landen, worden verlaagde tarieven hoofdzakelijk toegepast in de context van sociale rechtvaardigheid zoals 

                                                        
13 C. HERBAIN, VAT Neutrality, Promoculture-Larcier, 2015, 1-2. 
14 P. BATTIAU, M. GOVERS, M. DESMEYTERE, I. LEJEUNE, S. REYNDERS, D. STAS, J. OWENS en P. WILLE, 
40 jaar Belgische btw: verleden, heden en toekomst, Mechelen, Kluwer, 2012, 75-76. 
15 Zie tabel 4.3 "Belgium/Belgique Details of Tax Revenue/Recettes fiscales détaillées" in OECD, Revenue Statistics 
2016, Parijs, OECD Publishing, 2016, 159. 
16 OECD, Tax Policy Reform and Economic Growth, Parijs, OECD Publishing, 2010, 87-89. 
17 Owens, J., "Improving performance of VAT systems", World Commerce Review 2011, afl. 5, (3) 8. 
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op basisgoederen, gezondheidszorg en onderwijs. Hiermee worden voornamelijk herverdelingseffecten 

beoogd die de zwakkeren in de samenleving ten goede zouden komen. Toch blijkt dit uiteindelijk meer de 

middenklasse ten goede te komen, waarbij dus beter geopteerd wordt voor meer directe maatregelen die 

het reële inkomen van de armere huishoudens positief zou beïnvloeden.18 De Commissie is dan ook in het 

algemeen tegen de uitbreiding van het toepassingsgebied van verlaagde btw-tarieven, mede omdat dit een 

stap terug zou betekenen in de verdere harmonisatie van het btw-stelsel in de EU.19 Daarbij leidt een verder 

gedreven tariefdifferentiatie in de EU ongewild tot concurrentie tussen lidstaten en verstoring van de interne 

markt. 

 

2.2 Werking van het btw-mechanisme 
In essentie is btw een verbruiksbelasting die wordt gedragen door de eindverbruiker van een goed of dienst 

maar die tijdens het productie- of distributieproces stapsgewijs wordt geïnd door ondernemingen die eraan 

deelnemen en dit a rato van de door hun toegevoegde waarde. Belangrijk is dus dat het gaat om een 

belasting die de finale consumptie belast en dus niet ten laste komt van de ondernemingen die deelnemen 

aan de totstandkoming van het goed of de dienst. Deze ondernemingen of in het algemeen btw-

belastingplichtigen, fungeren dus enkel als ontvanger van de belasting in het fractioneel inningssysteem. 

Vandaar dat btw een indirecte belasting wordt genoemd. Het uiteindelijk ontvangen van de belasting over 

de toegevoegde waarde door de overheid die ze ingevoerd heeft, gebeurt dus fractioneel en wordt meestal 

gerealiseerd door een systeem met aftrekmethode.20 Btw-belastingplichtigen trekken van het ontvangen 

btw-bedrag dat voortvloeide uit de gerealiseerde verkopen, het btw-bedrag af dat ze betaald hebben bij 

hun bedrijfsmatige aankopen. Het verschil tussen deze twee bedragen is uiteindelijk wat verschuldigd is 

door de onderneming. Dit netto-btw-bedrag is een percentage berekend op de waarde die door de 

onderneming werd toegevoegd en maakt dus deel uit van de prijs die werd betaald door de koper. Hiermee 

komt meteen een van de belangrijkste principes van de btw naar boven, namelijk de fiscale neutraliteit. 

Dergelijk systeem maakt het steeds mogelijk om het exacte bedrag van de belasting in de finale prijs vast 

te stellen zodat er in geen geval sprake is van een cascadesysteem. Dit laat ook toe om op een transparante 

manier internationale handel te drijven en goederen volledig belastingvrij uit te voeren, zodat van 

gesubsidieerde export geen sprake meer kan zijn. De onderneming kan daardoor steeds zijn recht op aftrek 

van de betaalde voorbelasting correct uitoefenen. 

 

2.3 De principes van het Ottawa Taxatie Raamwerk 
De algemene principes waaraan een consumptiebelasting als btw moet voldoen, werden internationaal 

vastgelegd in het Ottawa Taxatie Raamwerk van 1998. In oktober 1998 vond in de Canadese hoofdstad 

een belangrijke conferentie plaats waarin ministers van over de hele wereld, de toekomst van 

belastingsystemen bespraken in het zog van de opkomst van de digitale economie. Toen al was er een 

zekere overtuiging dat de economie de komende jaren belangrijke nieuwe vormen zou aannemen en dat 

                                                        
18 P. BATTIAU e.a., 40 jaar Belgische btw: verleden, heden en toekomst, Mechelen, Kluwer, 2012, 91-92. 
19 Memo (Comm.) over de verlaagde btw-tarieven: vaak gestelde vragen, 16 juli 2003, MEMO/03/149. 
20 OECD, International VAT/GST Guidelines, Parijs, OECD Publishing, 2015, 11. 



 

 7 

ook het beleid in vergaande mate zou moeten worden bijgestuurd. Ondanks eerdere andersluidende 

denkwijzen was er snel eensgezindheid over het feit dat transacties binnen e-commerce niet beduidend 

anders belast mogen worden dan die binnen de "traditionele" economie. De idee van een specifieke 

tarifering voor e-commerce werd dan ook snel afgevoerd.21 

 

Een belangrijk resultaat van deze samenkomst was de vaststelling van een reeks algemeen aanvaarde 

principes waaraan elk fiscaal beleid met betrekking tot btw zou moeten voldoen. Deze vijf kernprincipes 

vormen een belangrijk referentiekader voor elke beleidsmaker en zijn de basis voor elke 

consumptiebelasting, ongeacht de concrete nationale invulling ervan.22 Bij elke nieuwe beleidsbeslissing 

zou dus principieel een toetsing aan deze principes moeten plaatsvinden. Het raamwerk is ook steeds het 

vertrekpunt voor het uitschrijven van de internationale btw-richtlijnen door de OESO. Deze richtlijnen 

vormen op hun beurt een belangrijk referentiekader voor het btw-beleid in de Europese Unie. Belangrijk 

hierbij te vermelden is dat deze principes van toepassing zijn op zowel de traditionele economie als op e-

commerce en dit in een nationale en internationale context.23  

De vijf principes zijn24: 

• neutraliteit: de belasting moet in eerste instantie neutraal zijn en mag geen onderscheid maken 

tussen traditionele en digitale handelsvormen. De belasting moet gelijk zijn bij belastingbetalers 

die zich bevinden in een gelijkaardige situatie en die dezelfde transacties uitvoeren; 

• efficiëntie: compliancekosten voor bedrijven en administratiekosten voor overheden moeten tot 

het minimum gereduceerd worden; 

• zekerheid en eenvoud: de belastingregels moeten duidelijk en eenvoudig opgesteld zijn, zodat 

ze voor de betrokken partijen verstaanbaar zijn en ze in elke transactie kunnen anticiperen op de 

specifieke gevolgen zullen zijn in termen van taxatie. Concreet betekent dit dat er steeds 

eenvoudig moet kunnen worden vastgesteld wanneer, waar en hoe de belasting verschuldigd is; 

• doeltreffendheid en eerlijkheid: het systeem moet zo opgesteld zijn dat steeds het juiste 

bedrag aan belasting kan worden vastgesteld op een logisch tijdstip. Mogelijkheden tot 

belastingontwijking en -ontduiking moeten tot een minimum herleid worden. De genomen 

maatregelen hiervoor moeten ten allen tijde proportioneel zijn met de gelopen risico's voor deze 

inbreuken; 

• flexibel: de belastingsystemen moeten in hun aard flexibel en dynamisch zijn zodat ze 

accommoderend zijn aan technologische en commerciële ontwikkelingen. 

 

De OESO is er zich van bewust dat er tussen deze principes onderlinge competitie kan ontstaan tussen 

deze principes en dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is welk principe voorrang krijgt op de toepassing 

                                                        
21 OECD, Taxation and Electronic Commerce: Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, Parijs, 
OECD Publishing, 2001, 3. 
22 Ibid, 10. 
23 OECD, International VAT/GST Guidelines, Parijs, OECD Publishing, 2015, 13. 
24 OECD, Taxation and Electronic Commerce: Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, Parijs, 
OECD Publishing, 2001, 10. 
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van de andere principes. Zo is voor ondernemingen de neutraliteit van primordiaal belang en moeten alle 

andere principes geïnterpreteerd worden vanuit deze prioriteitsgeving. De OESO stelt dat de principes één 

gebalanceerd geheel vormen en de toepassing ervan niet op afzonderlijke wijze mag plaatsvinden.25 Zoals 

later zal blijken, zijn de huidige problemen en vraagstukken dan ook steeds terug te voeren tot hoe 

bovenstaande principes in de praktijk het best gerealiseerd worden en welke onderlinge verhouding het 

meest billijk is. 

 

De neutraliteit van de btw blijft evenwel een van de belangrijkste basisprincipes en wordt in de praktijk 

gerealiseerd door de belasting te heffen op de plaats waar de werkelijke consumptie plaatsvindt. Dit wordt 

ook wel het bestemmingsprincipe genoemd. In de huidige economische context brengt dit een aantal 

(praktische) problemen met zich mee, veelal vanuit het perspectief van ondernemingen. De implementatie 

van het bestemmingsbeginsel is een belangrijk terugkerend discussiepunt tussen beleidsmakers en 

experten onderling. Het vormt namelijk de kern van het huidig EU btw-beleid en kan ook in de toekomst 

een antwoord bieden op de huidige inefficiënties. 

 

2.4 Het bestemmingsbeginsel 
2.4.1 Van oorsprongsgebaseerd systeem naar een heffing volgens bestemming 
Zoals eerder aangehaald, zit het bestemmingsbeginsel ingebed in de kern van het huidig btw-systeem in 

de EU. De discussie of een systeem dat de heffing van de btw toekent aan de jurisdictie van oorsprong van 

de goederen of diensten, efficiënter is dan dat van de bestemming ervan, lijkt vandaag beslecht te zijn. De 

OESO, het WTO en ook de EU kiezen resoluut voor een heffingssysteem gebaseerd op het 

bestemmingsbeginsel. Dit kan vandaag dan ook gezien worden als de internationale norm. De international 

VAT/GST guidelines van de OESO schrijven duidelijk voor dat dit beginsel het meest afgestemd is op het 

doel van de btw, namelijk een heffing op de (finale) consumptie.26 In een systeem dat goederen en diensten 

taxeert op basis van de oorsprong, zal bij grensoverschrijdende handel het exportland btw heffen alsof het 

gaat om een binnenlandse transactie. Het importland zal dan een btw-aftrek toekennen op basis van de 

btw-tarieven op deze goederen en diensten die van toepassing zijn in dat land. De totale btw-som is dan 

gelijk aan de verschillende heffingen (al dan niet aan verschillende tarieven) die landen geheven hebben a 

rato van de waarde die werd toegevoegd. Btw neemt dan eerder de vorm aan van een productiebelasting 

in plaats van een consumptiebelasting, wat haaks staat op de uiteindelijke doelstelling ervan.27 Omwille 

van deze reden werd gekozen voor een bestemmingsgebaseerd systeem. De belasting wordt geheven in 

de jurisdictie waar de finale consumptie plaatsvindt en valt dus ook volledig ten laste van de finale 

consument. Zolang de finale consument niet bereikt is, blijft de btw neutraal voor wat de tussenliggende 

transacties betreft, aangezien de betaalde btw steeds in aftrek kan worden gebracht.28 In de context van 

internationale handel wordt de export dus vrijgesteld van btw en de import belast volgens de regels van het 

                                                        
25 Ibid, 11. 
26 OECD, International VAT/GST Guidelines, Parijs, OECD Publishing, 2015, 12. 
27 L. P. EBRILL, M. KEEN, V. P. PERRY, The Modern VAT, Washington D.C., IMF Publications, 2001, 179-180. 
28 Ibid. 
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importland.29 Het feit dat binnen de EU ook resoluut gekozen voor een bestemmingsgebaseerd systeem 

wordt gekozen, is ook gedeeltelijk ingegeven door het feit dat dit ook het meest billijke systeem is tussen 

EU-landen onderling en dat de fiscale soevereiniteit niet in het gedrag komt. De EU hield er in het verleden 

nochtans een ander standpunt op na.30 Het initiële idee was om verkooptransacties tussen EU-landen te 

beschouwen als een binnenlandse verkoop en dat dus het land van verkoop (oorsprong) van de goederen, 

de heffingsbevoegdheid verkreeg. Dit sloot ook helemaal aan op de idee van de interne markt en leek na 

het definitief afschaffen van de fysieke landsgrenzen in 1992, de meest aanvaardbare oplossing.31  

 

Toch leek het toenmalig politiek klimaat niet open te staan voor dergelijk systeem en leek het ook niet 

technisch haalbaar te zijn. Daarom werd een overgangssysteem ingevoerd, het systeem dat we ook 

vandaag nog kennen waarbij de grensoverschrijdende transacties worden opgesplitst in een 

intracommunautaire levering en verwerving. De btw wordt dan voldaan via het verleggingsmechanisme in 

het land van verwerving volgens de daar geldende btw-wetgeving. Een van de grote voordelen van dit 

systeem is dat de administratie in het land van verwerving de volledige controlebevoegdheid heeft over 

deze transactie en dus steeds kan nagaan of er in eerste instantie een heffing moet plaatsvinden (m.a.w. 

heeft de klant recht op aftrek of niet) en of ze ook juist gebeurd is.32 Niettemin is het belangrijk op te merken 

dat uit een grootschalig onderzoek33 blijkt dat het systeem voor grensoverschrijdende handel binnen de EU 

zoals we het vandaag kennen, erg fraudegevoelig is en een vergaande hervorming zich opdringt. Ook de 

OESO waarschuwt in haar richtlijnen dat de praktische toepassing van het beginsel door de verschillende 

jurisdicties op diverse manieren kan worden ingevuld en dat dit kan leiden tot dubbele of niet-taxatie.34 

 

De realisatie van het bestemmingsbeginsel in het kader van internationale handel van fysieke goederen is 

praktisch realiseerbaar aangezien bij het binnenkomen van de goederen er steeds een formele invoer 

plaatsvindt en dus aan een (douane)controle kan onderworpen worden. De btw-schuld kan dus altijd tijdig 

en correct vastgesteld worden. Het feit dat volgens de EU btw-richtlijn het belastbaar feit van de invoer van 

goederen in de EU zich voordoet wanneer de goederen in het vrije verkeer worden gebracht en de belasting 

opeisbaar wordt bij ontstaan van de douaneschuld, bevestigt dit alleen maar.35 Wanneer het echter gaat 

om (digitale) dienstverlening blijkt dit een heel stuk moeilijker aangezien het voorgaande praktisch niet 

                                                        
29 OECD, International VAT/GST Guidelines, Parijs, OECD Publishing, 2015, 12. 
30 "The goal was that goods would be taxed in the country of origin (Member State of departure of the goods), so that 
the same conditions that apply to domestic trade would apply to trade within the EU, perfectly reflecting the idea of a 
genuine internal market." zie Europese Commissie, Roadmap VAT Action Plan, 2016, www.ec.europa.eu/smart-
regulation/roadmaps/docs/2016_taxud_005_vat_action_plan_en.pdf. 
31 Commission staff working document (Comm.). Implementation of the definitive VAT regime for intra-EU trade, 29 
oktober 2014, SWD(2014)338 final. 
32 M. LAMENSCH, "Is There Any Future for the Vendor Collection Model in the 21st Century Economy?", 
International VAT Monitor 2016, afl. 27, (3) 183. 
33 Center for Social and Economic Research, Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States, 
Den Haag, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2015, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2
013.pdf. 
34 OECD, International VAT/GST Guidelines, Parijs, OECD Publishing, 2015, 13. 
35 M. GOVERS, E. MEYNENDONCKX, P. RAES, Internationale handel en btw, Mortsel, Intersentia, 2014, 307. 
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meer mogelijk is. Aangepaste regels voor de plaatsbepaling van de dienst dringen zich dan ook op. In de 

praktijk leidt dit tot een geheel van complexe verwijzingsregels die een specifieke jurisdictie de 

heffingsbevoegdheid toekent.36 Hier zal enkel worden ingegaan op het specifieke geval van digitale 

dienstverlening.   

 

2.4.2 Btw-heffing volgens het bestemmingsbeginsel voor digitale dienstverlening 
De OESO-landen en ook de Europese Unie waren sinds het prille begin van de digitale economie, het er 

unaniem over eens dat de consumptiebelastingen zoals btw, ook in het geval van grensoverschrijdende 

elektronische handel moeten geheven worden in de jurisdictie waar het werkelijk verbruik plaatsvindt.37 

Deze discussie omtrent de precieze modaliteiten van deze indirecte belastingen, resulteerde uiteindelijk in 

1998 tijdens de Ottawa-samenkomst in een akkoord of eerder een intentieverklaring, aangezien het nog 

steeds om algemeen aanvaarde standaarden gaat en dus geen wettelijke basis vormt.  

 

Hoewel de digitale economie zich toen nog in een beginstadium bevond, was er binnen de EU al snel het 

bewustzijn dat een btw-beleid aangepast aan de noden van de toekomst van ongekend belang zou zijn 

voor de verdere economische ontwikkeling en competitiviteit van de EU.38 Met de goedkeuring van de e-

commerce richtlijn in 2002 werd een belangrijke stap gezet in de implementatie van het 

bestemmingsbeginsel voor wat elektronische diensten betreft.39 Vanaf 2003 ontstond daardoor voor niet-

EU ondernemingen de verplichting om btw in rekening te brengen naargelang de plaats waar de afnemer 

van de dienst gevestigd was. Zo werd het concurrentienadeel dat EU-ondernemingen hadden tegenover 

niet-EU ondernemingen uitgeschakeld. Tot dan was het namelijk voor deze laatstgenoemden mogelijk om 

aan EU-consumenten btw-vrij diensten aan te bieden. In de praktijk betekende dit dat deze ondernemingen 

zich voor btw-doeleinden in een EU-land naar keuze moesten registreren en zo btw op de verkopen in 

ieder EU-land dienden te voldoen via een eengemaakt elektronisch registratiesysteem. Het land van 

registratie zorgde voor een correcte verdeling van de verschuldigde btw-sommen naar de andere EU-

landen. Dit systeem was de voorloper van wat we vandaag kennen onder het MOSS-systeem. Desondanks 

bracht dit een nieuw bijkomend probleem met zich mee en bleek al snel dat deze regelgeving nog niet ver 

genoeg ging. De toen geldende wettelijke bepalingen definieerden voor de intra-EU B2C geleverde 

elektronische diensten de vestigingsplaats van de dienstverrichter als plaats van levering.40 De grote 

differentiatie aan btw-tarieven tussen de verschillende EU-landen (de standaardtarieven schommelen ook 

                                                        
36 Richtl.Raad nr. 2008/8/EG, 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een 
dienst, Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44, 11. 
37 OECD, Taxation and Electronic Commerce: Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, Parijs, 
OECD Publishing, 2001, 24. 
38 M. LAMENSCH, E. TRAVERSA, S. VAN THIEL, Value Added Tax and The Digital Economy. The 2015 EU Rules 
and Broader Issues, Wolters Kluwer, 2015, 12. 
39 Richtl.Raad nr. 2002/38/EG, 7 mei 2002 tot wijziging, voor een gedeelte tijdelijk, van Richtlijn 77/388/EEG met 
betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde 
diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten, Pb.L. 15 mei 
2002, afl. 128, 41. 
40 M. LAMENSCH e.a., Value Added Tax and The Digital Economy. The 2015 EU Rules and Broader Issues, Wolters 
Kluwer, 2015, 12-13. 
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vandaag nog tussen 15% en 27%41) zorgde ervoor dat bedrijven zich systematisch gingen vestigen in 

landen met het laagste btw-tarief aangezien het voordeel kon oplopen tot wel 20%. Dit zorgde op zijn beurt 

voor een erosie van de btw-basis in heel wat EU-landen en leidde tot oneerlijke concurrentie. 

 

De Europese Commissie kwam in 2008 met een antwoord als onderdeel van de "VAT Package". Sinds 1 

januari 2015 moeten alle telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte 

diensten (hierna e-services) worden belast in de lidstaat waar de afnemer is gevestigd. Deze regeling is 

zowel van toepassing op diensten aangeboden door bedrijven gevestigd in derde landen, als op de 

leveringen die binnen de EU plaatsvinden. De eerder aangehaalde ongelijkheid tussen beide wordt hiermee 

definitief weggewerkt. Deze nieuwe regelgeving werd praktisch ondersteund door de introductie van de 

Mini One Stop Shop. Dit elektronisch aangiftesysteem is in vergaande mate gebaseerd op het systeem 

ingevoerd in 2003 voor niet-EU ondernemingen, maar met enkele verbeteringen. De uitbreiding van dit 

systeem wordt beschouwd als een mijlpaal in het Europees btw-beleid en is het startschot voor een verdere 

harmonisatie en modernisering. De creatie van het definitieve btw-systeem is daarbij de ultieme 

doelstelling.42 Concreet zal de MOSS de basis vormen voor een uitbreiding naar alle B2C-leveringen43 en 

zelfs B2B-leveringen44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 Voor een overzicht van alle geldende btw-tarieven in de EU zie: www. 
ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_
en.pdf. 
42 Mededeling (Comm.) over een actieplan betreffende btw. Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - Tijd 
om knopen door te hakken aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, 
7 april 2016, COM(2016)148 def. 
43 Memo (Comm.) over de modernisatie van btw voor e-commerce: vragen en antwoorden, 1 december 2016, 
MEMO/16/3746. 
44 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015. 
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3 ACTUELE PROBLEMEN EN VRAAGSTUKKEN 
3.1 Compliancekosten en hun impact op de btw-neutraliteit 
3.1.1 Algemeen 
De e-commerce (r)evolutie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven, ongeacht hun grootte, een klantenbestand 

hebben opgebouwd dat zich niet langer beperkt tot de grenzen van het binnenland. Het zijn voornamelijk 

KMO's en micro-ondernemingen die van dit nieuwe digitale kanaal gebruik maken aangezien dit voor hen 

de mogelijkheid biedt om af te stappen van het traditionele "brick-and-mortar" businessmodel en zo hun 

activiteiten op een efficiënte maar vooral betaalbare manier naar andere landen uit te breiden.45 Binnen de 

EU mag deze groep van ondernemingen zeker niet onderschat worden. Volgens recente indicatoren zijn 

ze namelijk goed voor 99% van alle ondernemingen en behoren ze tot de top wat werkgelegenheidscreatie 

betreft.46 Ondersteuning voor deze groep op alle vlakken is dus van primordiaal belang voor de Europese 

economie. 

 

Toch zijn het voornamelijk deze ondernemingen die obstakels ondervinden bij het voeren van 

grensoverschrijdende handel. Een van de belangrijkste oorzaken die aan de basis ligt hiervan, is dat zodra 

het bedrijf in verschillende landen actief is, dit veelal ook automatisch betekent dat er aan heel wat andere 

(nationale) regelgevingen moet voldaan worden. Afgezien van de taalbarrières is dit een moeilijke opdracht 

en brengt dit veel bijkomende kosten met zich mee.47 Deze stelling gaat ook op voor wat btw betreft en het 

directe gevolg van de keuze voor een bestemmingsgebaseerd btw-systeem in de EU. De verkoper moet 

zich verplicht registreren voor btw-doeleinden in een andere EU-lidstaat van zodra zijn B2C-verkopen de 

drempel voor verkopen op afstand overschreden hebben. De levering wordt in casu dan belast in de lidstaat 

waar de consument zijn woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. Uit een studie gebaseerd op het 

standaardkostenmodel blijkt dat de gemiddelde kost voor KMO's die btw-verplichtingen hebben in andere 

EU-landen oploopt tot € 4.100 per jaar per land. Voor alle ondernemingen globaal bedraagt dit gemiddeld 

€ 8.000 in de hypothese dat een MOSS-systeem niet mogelijk is.48  

 

3.1.2 Verkopen op afstand 
Het systeem van verkopen op afstand voorkomt de registratieplicht in andere landen ten belope van een 

bepaald bedrag dat verschilt per lidstaat. Hiermee wou men voorkomen dat bedrijven zich systematisch 

zouden vestigen in landen met de laagste btw-tarieven en er zo competitie zou ontstaan binnen de interne 

markt tussen lidstaten onderling.49 Deze bepalingen vinden hun wettelijke basis in de artikelen 33 en 34 

                                                        
45 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border 
B2C e-Commerce, 1 december 2016, SWD(2016)379 def.  
46 EUROPESE COMMISSIE, "Growth - Internal Market, Industry and SMEs", www.ec.europa.eu/growth/smes/ 
47 ECOMMERCE EUROPE, Analysis of the survey "Barriers to Growth", Brussel, Ecommerce Europe, 2015. 
48 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 1 Economic 
analysis of VAT aspects of e-Commerce, Brussel, Europese Commissie, 2015, 203 p. 
49 M. GOVERS e.a., Internationale handel en btw, Mortsel, Intersentia, 2014, xxx + 588 p. 
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van de btw-richtlijn en vormen een uitzondering op de algemene plaatsbepalingsregel van artikel 32.50 Dit 

laatste artikel is een duidelijk voorbeeld van een overblijfsel uit de tijd dat het btw-systeem in de EU 

oorsprongsgebaseerd was. Om verstoringen en misbruiken binnen de interne markt te voorkomen, 

ondernam de EU in 1997 actie met de invoering van de regeling van verkopen op afstand.51 Deze 

regelgeving is van kracht in elke lidstaat, maar de drempelbedragen kunnen vrij door de lidstaten bepaald 

worden. Die beperken zich tot of € 35.000 of € 100.000.52 In België bedraagt deze drempel € 35.000, wat 

dus betekent dat zodra een bedrijf dat niet gevestigd is in België en deze verkoopdrempel overschrijdt, zich 

in België voor btw-doeleinden moet registreren en dus Belgisch btw in rekening moet brengen. Men zou 

evenwel de actuele relevantie van deze drempelbedragen in vraag kunnen stellen gezien de steeds groter 

wordende omvang en belangrijkheid van e-commerce in het algemeen. Het is zonder twijfel duidelijk dat 

de huidige economische context significant verschilt van deze ten tijde van invoering van deze regelgeving 

in 1997.  

 

De regeling van verkopen of afstand is dan ook vaak onderwerp van discussie bij btw-controles, en ook de 

bepalingen van de regelgeving zelf zijn, zo blijkt, voor interpretatie vatbaar.53 De btw-administraties stellen 

vandaag dan ook vaak misbruik vast, aangezien bedrijven manieren ontwikkeld hebben om de regelgeving 

te ontwijken. Het loont in ieder geval de moeite, aangezien het voor KMO's in de eerste plaats een 

aanzienlijke kostenbesparing oplevert en het voor ondernemingen in het algemeen een competitief 

voordeel kan opleveren door de laagste btw-tarieven in rekening te kunnen brengen. Dit laatste mag zeker 

niet onderschat worden aangezien de btw al snel 20% van de totale verkoopprijs van een product uitmaakt.  

 

De manier waarop dit gebeurt, kent vele varianten maar vertoont telkens hetzelfde basisprincipe waarbij 

de verkooptransactie en de levering van de goederen juridisch van elkaar afgesplitst worden. Artikel 33 van 

de btw-richtlijn bepaalt namelijk dat "In afwijking van artikel 32 wordt als de plaats van levering van 

goederen die door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd vanuit een andere 

lidstaat dan die van aankomst van de verzending of het vervoer,...". Dit betekent dat zodra de leverancier 

de (juridische) verantwoordelijkheid niet draagt van de effectieve levering van de goederen, de regeling 

van verkopen op afstand niet van toepassing is. In de praktijk zal de verkoper dan op zijn website niet zelf 

de verzending van de goederen aanbieden maar eerder een transporteur promoten en de partijen alleen 

verbinden met elkaar. Er ontstaat dus een aparte verbintenis tussen de koper en de transporteur waarbij 

de verkoper een derde blijft. Doch zal in veel gevallen blijken dat de verkoper en de transportfirma direct of 

indirect met elkaar verbonden zijn. 

 

                                                        
50 Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over 
de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
51 Richtl. Raad nr. 91/680/EEG, 16 december 1991 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van de fiscale grenzen, van Richtlijn 
77/338/EEG, Pb.L. 31 december 1991, afl. 376, 1. 
52 Art. 34, 2 Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
53 Value Added Tax Committee Working Paper no 885 (Comm.) question concerning the application of EU VAT 
provisions, 5 mei 2015, taxud.c.1(2015)2158321. 
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Onderstaand schema verduidelijkt deze opstelling: 

54 
Schema 1: misbruik van de regeling verkopen op afstand - basisprincipe 

 

De controle-instanties in België en ook die in andere EU-landen, proberen deze juridische constructie aan 

te vechten. De Europese Commissie verduidelijkte nochtans dat indien de bepalingen van artikelen 33 en 

34 letterlijk worden geïnterpreteerd, deze juridische constructie stand kan houden.55 Niettemin strookt het 

verkregen voordeel niet met de doelstellingen van de btw-richtlijn en zou de constructie louter ingegeven 

zijn door fiscale motieven. De Belgische administratie zou in dit geval gebruik kunnen maken van de 

algemene antimisbruikbepaling vervat in artikel 1 § 10 van het btw-wetboek. Het is evenwel belangrijk op 

te merken dat niet altijd fiscale motieven aan de basis liggen van dergelijke constructie. Kleine(re) 

ondernemingen proberen hoofdzakelijk de registratieplicht te vermijden en bijgevolg ook de administratieve 

lasten die daar bijhoren.  

 

Ten tweede voert de Commissie in hetzelfde commentaar aan dat de bepalingen van artikelen 33 en 34 

moeten geïnterpreteerd worden binnen de doelstelling die de wetgever voor ogen had en men enkel 

rekening moet houden met de economische realiteit. Dit blijkt ook duidelijk uit de commentaren van de 

Raad en de Commissie ten tijde van de invoering van de richtlijn56, waarin het duidelijk de bedoeling was 

om de regeling van verkopen op afstand te laten gelden wanneer de verkoper indirect of direct tussenkomt 

                                                        
54 Ibid, 8. 
55 Ibid. 
56 Richtl. Raad nr. 91/680/EEG, 16 december 1991 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van de fiscale grenzen, van Richtlijn 
77/338/EEG, Pb.L. 31 december 1991, afl. 376, 1. 
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in de verzending van de goederen.57 Het is dan ook logisch dat dergelijk complex systeem vandaag voor 

veel verwarring zorgt en in de toekomst niet meer houdbaar blijft. De belangrijkheid van een vergaande 

hervorming voor B2C- en B2B-verkopen van goederen binnen de EU, wordt ook hier opnieuw benadrukt. 

 

3.1.3 Fiscale neutraliteit van de btw: feit of fictie? 
De hoge compliancekosten brengen ook de neutraliteit van het btw-systeem in gevaar. Zoals eerder 

aangehaald wordt de btw geïnd via een fractioneel inningssysteem dat in de literatuur ook wel vendor 

collection model wordt genoemd.58 De verkoper staat in voor het vaststellen en doorstorten van zijn netto 

btw-schuld, de btw die hij heeft ontvangen van zijn klant op de gerealiseerde verkopen minus de btw die 

hij heeft betaald op zijn aankopen. Behoudens uitzonderingen is de btw dus nooit een kostprijselement 

voor de verkoper zolang hij niet de finale verbruiker is. In de veronderstelling dat de verkoper een volledig 

recht op aftrek heeft van de voorbelasting, is hij dus nooit de belastingdrager.59 Niettemin draagt de 

verkoper toch steeds kosten voor het administratief afhandelen van zijn btw-verplichtingen die hem zijn 

opgelegd door de overheid. Voorbeelden zijn, het invullen van de btw-aangifte en juridische bijstand bij 

betwistingen met de administratie. Deze kosten worden compliancekosten genoemd en onderscheiden 

zich van de neutrale netto-btw-kosten, eigen aan de techniek van het inningssysteem. Het btw-systeem 

moet zo opgesteld zijn, dat deze kosten voor ondernemingen tot een minimum beperkt blijven, aangezien 

de onderneming uiteindelijk fungeert als een onbetaalde belastinginner voor de overheid.60 

 

In de hypothese dat de onderneming zich bevindt in een markt waar ze geen invloed heeft op de bepaling 

van de prijs (volkomen concurrentie) — wat doorgaans het geval is in de meerderheid van de 

productmarkten vandaag — zal ze deze bijkomende kosten niet kunnen doorrekenen aan haar klanten, 

waardoor dit voor de onderneming een netto-kost wordt. In casu is er dan geen sprake meer van btw-

neutraliteit en neemt de btw eerder de vorm aan van een productiebelasting dan een consumptiebelasting, 

wat ingaat tegen het intrinsieke doel ervan.61 

 

3.1.3.1 De afschaffing van de Belgische btw-vrijstelling voor advocaten 
Een duidelijke illustratie van dit probleem is de opheffing van de btw-vrijstelling voor advocaten, vervat in 

artikel 44, § 1, 1° van het Belgisch btw-wetboek.62 Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten verplicht om btw in 

rekening te brengen voor hun geleverde prestaties. Op basis van de parlementaire voorbereiding blijkt dat 

deze verandering zich opdrong doordat België tot dan het enige land in de EU was dat een btw-vrijstelling 

op advocaatdiensten toekende en dit leidde tot concurrentievervalsing.63 De Belgische btw-wetgeving is 

                                                        
57 Value Added Tax Committee Working Paper no 885 (Comm.) question concerning the application of EU VAT 
provisions, 5 mei 2015, taxud.c.1(2015)2158321. 
58 M. LAMENSCH, "Is There Any Future for the Vendor Collection Model in the 21st Century Economy?", 
International VAT Monitor 2016, afl. 27, (3) 182. 
59 M. LAMENSCH, "VAT Neutrality in Question", International VAT Monitor 2016, afl. 27, (4) 236. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Art. 60 wet 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013 (ed. 2). 
63 Voorstel van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 2891/004, 21-22. 
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daarom in overeenstemming gebracht met artikel 371 van de Europese btw-richtlijn.64 Niettemin werd bij 

het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging ingesteld door onder meer het Vlaams Netwerk van 

Verenigingen waar armen het woord nemen en de Orde van Vlaamse Balies.65 De verzoekende partijen 

menen dat het opheffen van de vrijstellingsregeling de grondwet schendt en de toegang tot rechtsbijstand 

zou beperken. Zij het dan in het bijzonder voor de minder welgestelden in de maatschappij. Zo zou artikel 

23 van de Grondwet, die de burger een waarborg biedt tegen de wetgever indien deze afbreuk zou doen 

of restricties zou opleggen aan de reeds verworven rechten toegekend door de wet. Deze bepaling is in de 

literatuur beter gekend onder de standstill-bepaling.  

 

Het Grondwettelijk Hof wees door middel van een prejudiciële vraag, de zaak door naar het Hof van 

Justitie.66 In de argumentatie van het Hof van Justitie is te lezen dat ondanks het feit dat advocaten btw 

verschuldigd zijn over hun honoraria, dit niet automatisch leidt tot een evenredige stijging van hun kosten 

aangezien zij evenwel recht op aftrek verkrijgen op de door hun uitgevoerde aankopen en het niet vaststaat 

dat zij de bijkomende (compliance)kosten naar aanleiding van hun btw-plichtigheid zullen moeten 

doorrekenen in de gevraagde honoraria.67 Het Hof stelt letterlijk dat er geen directe correlatie bestaat tussen 

de onderwerping van diensten aan btw enerzijds en een stijging van de prijs van deze diensten anderzijds.68  

 

In de voorafgaande conclusie van de advocaat-generaal staat ten slotte een paradoxale stelling te lezen 

die luidt als volgt: "In de vierde plaats kunnen individuele advocaten in hun praktijk een zekere mate van 

kruissubsidiëring toepassen door hun honoraria aan te passen teneinde rekening te houden met het feit 

dat voortaan btw op hun diensten wordt geheven, en teneinde het effect daarvan te beperken voor 

rechtzoekenden die anders mogelijkerwijs worden afgeschrikt door de kosten van die diensten.".69 Wat dus 

impliceert dat advocaten hierdoor wel een netto-kost zullen moeten dragen en de keuze hebben om deze 

naargelang de situatie van de klant al dan niet door te rekenen. Btw beïnvloedt hier dus rechtstreeks het 

aanbod van de dienst en neemt de vorm aan van een productiebelasting.70 De neutraliteit van de btw kan 

in dit specifieke geval dus ernstig in vraag gesteld worden. Het is een duidelijke illustratie van de negatieve 

impact die compliancekosten kunnen hebben op de btw-neutraliteit en welke ongewenste economische 

gevolgen het bijkomend kan creëren. 

 

 

 

                                                        
64 Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over 
de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
65 GwH 13 november 2014, nr. 165/2014. 
66 Ibid. 
67 HvJ (4e k.) 28 juli 2016, nr. C-543/14, ECLI:EU:C:2016:605. 
68 Ibid. 
69 HvJ 10 maart 2016, nr. C-543/14, ECLI:EU:C:2016:157, concl. E. SHARPSTON. 
70 M. LAMENSCH, "VAT Neutrality in Question", International VAT Monitor 2016, afl. 27, (4) 237. 
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3.2 De vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen met een geringe 

waarde en de impact op de btw-neutraliteit 
Het is niet onbelangrijk op te merken dat lidstaten vandaag eveneens een competitief nadeel ondervinden 

ten aanzien van ondernemingen die gevestigd zijn buiten de EU. Dit probleem manifesteert zich op twee 

vlakken, waarvan het ene het gevolg is van het andere. Niet-EU ondernemingen kunnen op basis van de 

artikelen 143(b) en (c) van de btw-richtlijn71, btw-vrij verkopen aan EU-consumenten indien de verkoop een 

geringe waarde heeft. Ze hebben daarbij geen enkele administratieve verplichting binnen de EU wat dus 

de facto betekent dat ze ook op geen enkel vlak geconfronteerd worden met enige vorm van 

compliancekosten, wat dus een bijkomend voordeel oplevert. Deze commerciële zendingen die in het vrije 

verkeer worden gebracht zijn vrijgesteld van btw indien de waarde van deze goederen zich bevindt tussen 

de 10 en 22 euro. De specifieke grens wordt bepaald door elke lidstaat afzonderlijk, in België is dit het 

maximum van 22 euro.72 De volumes van deze zendingen worden alsmaar groter en zijn het logische 

gevolg van de toenemende populariteit van e-commerce in het algemeen. Een recente uitgebreide studie 

in opdracht van de Europese Commissie had tot doel de precieze impact van deze vrijstellingsregeling na 

te gaan op fiscaal en economisch vlak.73 De studie bracht aan het licht dat in de periode 1999 tot 2013, het 

totaal volume in de EU toenam van 29,78 tot 114,85 miljoen zendingen of een stijging van 286% over de 

hele periode.74 Dat deze trend zich de komende jaren zich nog zal verderzetten, lijkt voor de hand te liggen. 

De populariteit van grote niet-EU B2C verkoopplatformen zoals het Chinese AliExpress, bevestigen dit 

alleen maar. 

 

Dat niet alleen ondernemingen baat hebben bij de hervorming of afschaffing van deze vrijstellingsregeling, 

blijkt ook uit het feit dat overheden vandaag heel wat btw-inkomsten mislopen. In 2013 werd het verlies aan 

inkomsten voor de EU-lidstaten gezamenlijk, geraamd op 530,75 miljoen euro inclusief correcties voor 

invoerfraude, foutieve declaratie en abstractie van het aandeel vrijgestelde ondernemingen/organisaties 

(B2B).75 Dit maakt opnieuw duidelijk, dat de vrijstellingsregeling in de toekomst niet meer houdbaar blijft en 

de praktische overwegingen die aanleiding gaven tot invoering ervan niet meer opwegen tegenover de 

                                                        
71 Richtl.Raad nr. 2009/132/EG, 19 oktober 2009 houdende de bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder 
b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde 
voor de definitieve invoer van bepaalde goederen, Pb.L. 10 november 2009, afl. 292, 5. 
72 Art. 18, KB nr. 7 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de 
belasting over de toegevoegde waarde. 
73 ERNST & YOUNG LLP, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small 
consignments. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015. 
74 Zie tabel 3: Total volumes of international small consignment receipts originating outside the EU millions (items), 
base case van ERNST & YOUNG LLP, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for 
importation of small consignments. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 37. 
75 Zie tabel 9: estimated actual vat foregone as a consequence of the small consignment exemption in millions (EUR) 
including fraud and misdeclaration, base case van ERNST & YOUNG LLP, Assessment of the application and impact 
of the VAT exemption for importation of small consignments. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 45. 
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nadelen die het vandaag veroorzaakt. De Europese Commissie erkent deze problematiek76 en opteert voor 

een volledige afschaffing van de vrijstellingsregeling77. 

 

3.3 De VAT Gap 
3.3.1 Een aanhoudend probleem met grote gevolgen 
De VAT Gap, of eerder de oorzaken die ertoe leiden, wordt vandaag aanzien als een van de meest 

prominente problemen met betrekking tot btw in de EU. De VAT Gap op zich is een indicator die aangeeft 

hoeveel btw-inkomsten lidstaten over een bepaalde periode misgelopen hebben. Het kengetal wordt 

berekend door het verschil te nemen tussen de werkelijk geïnde btw en de btw die theoretisch verschuldigd 

is door belastingplichtigen. De theoretisch inbare btw wordt in de literatuur ook wel VTTL of VAT Total Tax 

Liability genoemd en is voor elke lidstaat verschillend naargelang de geldende btw-wetgeving.78 De VTTL 

wordt berekend door toepassing van de btw-tarieven op het consumptiegedrag van de verschillende 

economische eenheden en dit op basis van cijfers uit de nationale rekeningen. Deze top-down benadering 

werd in de literatuur al regelmatig bekritiseerd, omwille van het feit dat data die gehaald wordt uit nationale 

rekeningen niet tot doel heeft een specifieke belastingbasis te ramen. Ook het feit dat de onderliggende 

standaarden, gebruikt bij de berekening van deze nationale rekeningen, regelmatig wijzigen en daardoor 

de vergelijkbaarheid van de cijfers over de jaren heen in het gedrag brengt, doet afbreuk aan de 

methodologische waarde van de indicator.79 

 

De belangrijkste oorzaken van de btw-kloof zijn: fraude, belastingontwijking, inefficiënte btw-administraties 

en tekortkomingen inherent aan het inningssysteem zoals het vandaag bestaat. Ook achterstallige btw-

sommen en faillissementen bij ondernemingen hebben een zekere impact, maar dit aandeel is relatief 

beperkt. Uit de laatste EU-27-raming in opdracht van het Directoraat-generaal belastingen en douane-

unie80, bleek dat de VAT Gap in 2014 maar liefst 159,5 miljard euro bedroeg of een relatief verlies van 

14,06% ten aanzien van wat theoretisch kan geïnd worden. Belangrijke kanttekening bij deze cijfers is dat 

de VAT Gap tussen EU-lidstaten onderling erg kan verschillen. Voor Roemenië bedraagt deze 37,89%, 

voor Zweden slechts 1,24%. In België bedroeg de VAT Gap in 2014 2,519 miljard euro of 8%81, een 

                                                        
76 Communication (Comm.) on the future of VAT towards a simpler, more robust and efficient VAT system tailored to 
the single market to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, 6 
december 2011, COM(2011)851 final, 16. 
77 Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards 
certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 2016, 
COM(2016)757 final. 
78 Center for Social and Economic Research, Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 
Final Report, Den Haag, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2016, 15, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf. 
79 De overgang van ESA-95 naar ESA-10 rapporteringsstandaarden voor nationale rekeningen vereiste bijkomende 
correcties in de data verzameld voor 2014 om vergelijkbaarheid te behouden. Zie 
www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/European_system_of_national_and_regional_accounts_-
_ESA_2010. 
80 Center for Social and Economic Research, Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 
Final Report, Den Haag, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2016, 8, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf. 
81 Ibid, 21. 
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verbetering van 3,5% tegenover 2013. Uit de studie blijkt dat dit gedeeltelijk te wijten is aan een verbeterde 

nalevingsplicht maar ook aan de verkleining van de Belgische VTTL. Dit laatste is het logische gevolg van 

de beslissing tot verlaging van het btw-tarief voor levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers van 

21% naar 6% en dit vanaf 1 april 2014.82 83 België behoort daardoor zeker niet tot de slechtste leerlingen 

van de klas en zit eveneens onder het EU-gemiddelde.  

 

Globaal gezien had de helft van de landen in de EU-27, een VAT Gap lager dan het Europees gemiddelde. 

Toch blijft dit verlies aan belastinginkomsten voor heel wat landen een bittere pil om te slikken. Zeker in 

tijden waarin het merendeel van de overheden zware inspanningen moeten leveren om enerzijds de 

begroting terug op orde te krijgen en anderzijds het economische herstel te stimuleren.  

 

3.3.2 Oorzaken van de VAT Gap 
3.3.2.1 Structuur van het gemeenschappelijk btw-systeem 
De Europese Commissie erkent dat de structuur van het btw-systeem zoals het vandaag bestaat in de EU 

een van de belangrijkste oorzaken is van deze grootschalige fraude. Een belangrijk aandeel van de 

frauduleuze activiteiten, zijn de zogenaamde btw-carrousels die ongeveer 15% van de btw-kloof voor hun 

rekening nemen. Deze georganiseerde vorm van fraude maakt hoofdzakelijk misbruik van 

grensoverschrijdende transacties waarin de levering wettelijk van btw wordt vrijgesteld.84 De btw-carrousels 

zijn praktisch mogelijk doordat leveringen van goederen tussen EU-lidstaten opgesplitst worden in een 

vrijgestelde levering in de ene lidstaat en een belaste verwerving in de andere lidstaat. Doordat dit type 

handelingen niet onderworpen wordt aan enige vorm van grenscontrole opent dit mogelijkheden tot fraude. 

Concrete voorbeelden zijn het factureren van een binnenlandse levering als een intracommunautaire 

levering waardoor de goederen btw-vrij verbruikt kunnen worden of waarbij een koper een 

intracommunautaire verwering doet, de goederen met btw van de hand doet maar daarna verdwijnt en dus 

verschuldigde btw niet doorstort. Dit terwijl de leverancier wel een aftrek heeft kunnen uitvoeren. Deze 

laatste vorm wordt in de literatuur ook wel Missing Trader Intra Community Fraud (MTIC) genoemd. 

Ondanks deze simplistische voorstelling zijn btw-carrousels opgebouwd uit een reeks van complexe 

activiteiten tussen ondernemingen die veelal onderling met elkaar verbonden zijn en die aangestuurd 

worden door georganiseerde misdaadgroepen.85 

 

 

 

                                                        
82 KB 21 maart 2014 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de 
toegevoegde waarde, BS 27 maart 2014 (ed. 2). 
83 Merk op dat deze regelgeving opgeheven werd en vanaf 1 september 2015 terug het tarief van 21% geldt. Zie ook 
btw-beslissing nr. E.T.128.691 d.d. 17 augustus 2015. 
84 Commission staff working document (Comm.). Impact assessment generalised reverse charge mechanism, 21 
december 2016, SWD(2016)457 final. 
85 EUROPOL, "Crime Areas - Economic Crime - MTIC (Missing Trader Intra Community) Fraud, 
www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-
fraud. 



 

 20 

 86 
Schema 2: btw-carrousel - basisvorm met twee EU-lidstaten 

 

Btw-carrousels komen in de praktijk voor in veel verschillende (complexe) vormen en hebben hoofdzakelijk 

betrekking op de levering van goederen. Ondanks de vele variaties is elke constructie te herleiden tot deze 

basisvorm (zie schema 2). De btw-voet in bovenstaand voorbeeld is 20%. Onderneming A in lidstaat 1 

maakt een vrijgestelde intracommunautaire levering aan onderneming B in lidstaat 2. Onderneming B is op 

deze verwerving btw verschuldigd in lidstaat 2 maar kan tegelijkertijd zijn recht op aftrek uitoefenen en 

verlegt het bedrag naar de aangifte, er wordt dus in werkelijkheid niks doorgestort. Daarna factureert 

onderneming B een binnenlandse levering aan onderneming C met btw (20% x € 10.000 = €2.000). 

Onderneming B ontvangt de btw maar stort deze niet door naar de btw-administratie van lidstaat 2. 

Onderneming B verdwijnt daarna en wordt dus hier de "missing trader". Onderneming C zal op zijn beurt 

een levering doen aan onderneming D die opnieuw een intracommunautaire levering zal uitvoeren aan 

onderneming A die in het begin van de keten stond. De levering door onderneming D aan A is vrijgesteld 

maar onderneming D heeft nog steeds recht op aftrek op de som van zijn aankopen aan onderneming C 

(€ 2.200), op dit moment lijdt lidstaat een nettoverlies aangezien onderneming B de gefractioneerde 

betalingsketen doorbrak door zijn verschuldigde som niet door te storten of zelfs aan te geven. Merk op dat 

onderneming C niet noodzakelijk is in deze opzet maar hier eerder fungeert als buffer om de complexiteit 

van de carrousel te vergroten en zodus controleactiviteiten te bemoeilijken.  

 

In de praktijk beperken transacties van carrousels zich niet tot twee lidstaten en kunnen zelfs landen buiten 

de EU aan de opzet deelnemen.87  

 

                                                        
86 Commission staff working document (Comm.). Impact assessment generalised reverse charge mechanism, 21 
december 2016, SWD(2016)457 final, 24. 
87 Ibid, 25. 
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Om deze vorm van fraude op een efficiënte manier te kunnen aanpakken, zal tussen lidstaten een 

vergaande vorm van samenwerking en informatiewisseling van primordiaal belang zijn. Een vergaande 

hervorming van het btw-systeem lijkt daarbij de beste oplossing, met bijzondere aandacht voor de 

behandeling van grensoverschrijdende B2B-transacties tussen EU-landen. Dergelijke vergaande 

hervorming kan alleen op (middel)lange termijn verwezenlijkt worden, aangezien een wijziging van de btw-

richtlijn onderworpen is aan de regel van eenparigheid van stemmen en dus alle EU-lidstaten akkoord 

moeten gaan vooraleer die werkelijk kan geïmplementeerd worden88. Dergelijke wijziging is dan ook een 

lang politiek proces dat jaren kan duren. De Europese Commissie is zich hiervan bewust en kwam daarom 

eind 2016 met een voorstel om een veralgemeende verleggingsregeling in te voeren die op korte termijn 

verbetering moet brengen.89 Zie infra voor een gedetailleerde bespreking van beide initiatieven. 

 

3.3.2.2 Inefficiënte btw-administraties 
Een tweede belangrijke oorzaak die een noemenswaardig deel van de VAT Gap voor zijn rekening neemt, 

zijn de inefficiënte btw-administraties. In sommige (jonge) EU-landen zijn administraties niet in staat om 

btw-sommen tijdig en correct te innen of beschikken ze over een ontoereikende controlecapaciteit waardoor 

de wet niet voldoende kracht kan bijgezet worden. Deze problematiek is voornamelijk van toepassing in 

landen waar de informele economie nog een belangrijk deel uitmaakt van de totale economische activiteit. 

Dit zijn voornamelijk landen in Oost-Europa zoals Roemenië, Polen, Bulgarije en Tsjechië maar 

bijvoorbeeld ook Italië en Letland. De link met hoge VAT Gap cijfers is dan ook snel gemaakt voor deze 

landen.90 

 

3.3.3 Kortetermijnoplossingen om de kloof te dichten 
Aan de problematiek van de btw-kloof wordt op EU-niveau heel wat aandacht besteed en vormt bijgevolg 

een van de kernpunten van het VAT Action Plan van de Europese Commissie.91 De Commissie wil dit 

probleem aanpakken met een reeks maatregelen op korte en middellange termijn. In 2016 publiceerde ze 

een lijst van 20 maatregelen die op korte termijn zou moeten lijden tot enige verbetering. Deze maatregelen 

zijn voornamelijk administratief en zijn onder te verdelen in drie groepen: verbeterde administratieve 

samenwerking tussen EU-landen enerzijds en een internationale samenwerking met derde landen 

                                                        
88 "Within the framework of the treaties of the European Community and the European Union (as well as under 
constitutional treaty approved by Heads of State and Government following the IGC), all tax decisions to be taken at 
European level are subject to the unanimity rule. That is, all Member States must agree on any measure adopted in 
the taxation field." zie www.ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/taxation-qualified-majority-
voting_en. 
89 Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added 
tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods 
and services above a certain thresold, 21 december 2016, COM(2016)811 final. 
90 Center for Social and Economic Research, Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 
Final Report, Den Haag, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2016, 19. 
91 Mededeling (Comm.) over een actieplan betreffende btw. Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - Tijd 
om knopen door te hakken aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, 
7 april 2016, COM(2016)148 def. 
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anderzijds; verhoogde efficiëntie van belastingdiensten en het nastreven van een verbeterde vrijwillige 

naleving van btw-verplichtingen door bedrijven.92 

 

3.3.3.1 Progressie op vlak van administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling 
De eerste set maatregelen spitst zich enerzijds toe op een ver(der)gedreven informatie-uitwisseling tussen 

EU-lidstaten en anderzijds op initiatieven die moeten leiden tot een betere samenwerking tussen EU-

lidstaten en niet-EU landen anderzijds. Dergelijke samenwerking is vandaag meer dan noodzakelijk 

aangezien handel voor het merendeel grensoverschrijdend plaatsvindt en zich niet enkel beperkt tot de 

interne markt. Naar mijns inziens is een solide samenwerking tussen belastingadministraties in de EU 

misschien wel de belangrijkste te behalen doelstelling aangezien ook de maatregelen op middellange 

termijn die de werking van het btw-systeem grondig zullen veranderen, voor een groot deel afhangen van 

het slagen in deze opzet.  

 

Niettemin is het belangrijk op te merken dat er vandaag al belangrijke stappen werden genomen op EU-

niveau om deze samenwerking te bewerkstellen en fraude aan te pakken. Sinds 1 januari 2012 is een set 

van regels van kracht die de informatie-uitwisseling en controlebevoegdheden tussen lidstaten 

coördineert.93 De richtlijn verplicht onder meer lidstaten om unieke data waarover ze beschikken, 

beschikbaar te stellen aan andere lidstaten en laat bijvoorbeeld ook toe om gezamenlijke btw-controles te 

organiseren waarbij controleurs dus de toelating verkrijgen om controleactiviteiten uit te oefenen in een 

bedrijfsvestiging in een andere EU-lidstaat.94  

 

Het meest succesvolle voorbeeld van dergelijke samenwerking is de creatie van het Eurofisc-netwerk. Dit 

decentraal netwerk is specifiek gericht op het aanpakken van repetitieve vormen van btw-fraude, zij het 

dan voornamelijk de btw-carrousels.95 Er is geen tussenkomst van een centrale autoriteit en de data wordt 

ook niet centraal beschikbaar gesteld aan andere (niet-coöpererende) lidstaten. In plaats daarvan is er 

alleen een comité, opgebouwd uit een of twee ambtenaren-experten uit elke lidstaat, die deelneemt aan 

het netwerk. Het comité speelt een coördinerende rol speelt in het uitwisselen van de informatie en staat 

zelf niet in voor het verzamelen of verwerken ervan.96 De Europese Commissie heeft daarbij enkel een 

waarnemende rol in dit comité, initiatieven gaan dus voornamelijk uit van de lidstaten zelf. Toch is er ook 

kritiek op het huidig Eurofisc-netwerk aangezien het gebaseerd is op een vrijwillige uitwisseling van 

informatie tussen EU-landen op basis van wederkerigheid. Geven en nemen is dus de boodschap. De 

                                                        
92 Ibid. 
93 Verord.Raad nr. 904/2010, 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en fraudebestrijding op 
het gebied van btw, Pb.L. 12 december 2010, afl. 268, 1. 
94 Art. 11 & 15, Verord.Raad nr. 904/2010, 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en 
fraudebestrijding op het gebied van btw, Pb.L. 12 december 2010, afl. 268, 1.  
95 EUROPESE COMMISSIE - DG TAXUD, "Anti-fraud network EUROFISC starts operational work", 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2011-02-07_eurofisc_pressrelease_en.pdf. 
96 Nota (EP) over het bestrijden van btw-fraude - Eurofisc, 10 juli 2008, 11714/08. 
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verkregen informatie mag daarbij alleen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden m.b.t. btw en niet 

voor andere fiscale zaken.97 

  

In haar mededeling aan onder meer het Europees Parlement, erkent de Europese Commissie dat het huidig 

Eurofisc-systeem niet ambitieus genoeg is, maar het wel een goede basis vormt voor toekomstige 

samenwerkingsmechanismen. Toch geeft ze de indruk te willen afstappen van een decentraal systeem en 

de creatie van een centraal informatieplatform voor ogen te hebben. In de tekst staat dan ook letterlijk te 

lezen: "Lidstaten zouden moeten profiteren van een risicobeheercapaciteit op EU-niveau, die hen in staat 

stelt om frauduleuze netwerken snel en effectiever te identificeren en te ontmantelen".98  Een platform waar 

gezamenlijk data kan geanalyseerd worden en indien noodzakelijk ook gezamenlijk kan worden 

opgetreden. Van vrijwillige uitwisseling zou evenmin nog sprake zijn, aangezien de Commissie aanstuurt 

op een systeem waarbij bevoegde personen rechtstreeks toegang zouden krijgen tot nationale databases 

van elke EU-lidstaat. De Commissie vermeld in haar voorstel nog kort dat er moet aangestuurd worden op 

een betere internationale samenwerking maar blijft hierover erg vaag en geeft geen indicaties hoe deze 

samenwerking er concreet moet uitzien of verbeteren. 

 

3.3.3.2 Verhoogde efficiënte van btw-administraties 
Zoals eerder aangehaald zijn inefficiënties bij nationale btw-administraties een belangrijke oorzaak van de 

btw-kloof. De korte termijn initiatieven die verbetering moeten brengen in dit gebied zijn gericht op het 

uitwisselen van kennis en best-practices voor wat de inning van de btw en bestrijding van fraude betreft. 

Maar ook de modernisering, en vooral de digitalisering van de btw-inning via e-governance en digitale 

fiscale rekeningen, krijgen de nodige aandacht. De Europese Commissie wil de discussie op gang brengen 

om deze initiatieven gezamenlijk te realiseren en lijkt ook te doelen op de invoering van een communautair 

controlesysteem voor btw-administraties waarin minimale kwaliteitsnormen worden gesteld voor kerntaken 

en deze ook geëvalueerd zullen worden. Deze initiatieven blijken naar mijns inziens eerder 

intentieverklaringen te zijn dan verbeteringen die op een relatief korte termijn kunnen verwezenlijkt worden. 

 

3.3.3.3 Betere samenwerking tussen overheid en onderneming 
Ten slotte wordt er ook actie ondernomen om de vrijwillige naleving van btw-verplichtingen door 

ondernemingen te verbeteren, door meer in te zetten op een betere samenwerking tussen ondernemingen 

en administraties. Het belangrijkste initiatief hierin is de versterking van de rol van het EU VAT Forum. Dit 

forum, opgericht in 2012, heeft tot doel een zekere dialoog te openen tussen beide partijen, waarin 

interpretaties van wetgeving kunnen uitgewisseld worden en moet leiden tot een meer praktische 

werkbaarheid van de btw-wetgeving.99 Een belangrijk project van het forum, is de mogelijkheid voor 

ondernemingen om een ruling aan te vragen, wanneer ze geconfronteerd worden met complexe transacties 

                                                        
97 Ibid. 
98 Mededeling (Comm.) over een actieplan betreffende btw. Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - Tijd 
om knopen door te hakken aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, 
7 april 2016, COM(2016)148 def, 7. 
99 Besl.Commissie nr. 2012/C 198/05, tot oprichting van het EU-btw-forum, Pb.L. 6 juli 2012, afl. 198, 4.  
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waarin meerdere btw-regimes (lidstaten) in betrokken zijn. Maar belastingplichtigen kunnen via het forum 

lidstaten ook verzoeken om een dialoog te openen; wanneer zou blijken dat er vandaag sprake is van 

dubbele taxatie en hoe deze in de toekomst kan vermeden worden.100 De Europese Commissie wil de 

werking van het forum meer ondersteunen en het aantal projecten uitbreiden.101 

 

Uit dit alles kunnen we besluiten dat de Europese Commissie de problematiek van de VAT Gap serieus 

neemt en heel wat initiatieven opstart om op korte en middellange termijn de kloof te dichten. De auteur 

merkt op dat dit ook gedeeltelijk ingegeven is uit eigenbelang want laten we niet vergeten dat de EU 

gedeeltelijk gefinancierd wordt uit een heffing van 0,3% op de btw-inkomsten van elke lidstaat.102 In 2015 

bedroeg dit 12,4% van de totale EU-inkomsten.103 De belangrijkheid van deze inkomstenbron voor de EU 

mag dus zeker niet onderschat worden. Een dichting van de btw-kloof levert de EU dus automatisch een 

budgettair voordeel op. Deze nieuwe middelen kunnen dan op hun beurt worden geherinvesteerd in een 

nog betere fraudebestrijding of ingezet worden voor andere belangrijke projecten op EU-niveau zoals 

jobcreatie en duurzame ontwikkeling. 

 

In wat volgt, zal er dieper worden ingegaan op de middellange- en langetermijnoplossingen die een 

antwoord moeten bieden op de eerder aangehaalde problemen. De oplossing, of het initiatief ertoe, zal 

steeds worden geëvalueerd in hoever ze beantwoordt aan volgende voorwaarden: 

1. Het herstelt (verbetert) de btw-neutraliteit en / of verlaagt de compliancekosten voor bedrijven. 

2. Het heeft een positieve impact op de verkleining van de VAT Gap. 

 

Gezien het actueel karakter van deze problematiek, bevindt het merendeel van deze oplossingen zich 

nog in de fase van een wetgevend voorstel op EU-niveau. Niettemin kan er al een algemeen beeld 

geschetst worden van hoe het toekomstig btw-systeem er zal uitzien. In 2015 werd alvast een eerste 

belangrijke stap gezet in het digitaliseren van het btw-systeem met enerzijds de invoering van nieuwe 

plaatsbepalingsregels voor e-services en anderzijds de invoering van een elektronisch aangifte- en 

betalingssysteem, de Mini One Stop Shop. Gezien het onmiskenbare belang van dit systeem voor 

toekomstige hervormingen, zal de bespreking aanvangen met een eerste evaluatie van dit systeem om 

dan later dieper in te gaan op de uitbreiding ervan naar andere leveringen. 

 

 

                                                        
100 EUROPESE COMMISSIE - DG TAXUD, "EU VAT Forum", www.ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-
vat-forum_en. 
101 Mededeling (Comm.) betreffende 20 maatregelen om de btw-kloof aan te pakken, 20 maart 2016, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2016-03_20_measures_en.pdf. 
102 EUROPESE UNIE, European Union Public Finance 5th Edition, Luxemburg, EU Publications, 2014, 83. 
103 EUROPESE UNIE, EU Budget 2015 Financial Report, Luxemburg, EU Publications, 2016, 26. 
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4 DE NIEUWE PLAATSBEPALINGSREGELS VOOR E-

SERVICES EN HET MOSS-SYSTEEM: EEN EERSTE 

EVALUATIE 
4.1 Een goede start 
Sinds 1 januari 2015 zijn binnen de Europese Unie nieuwe btw-plaatsbepalingsregels van kracht voor het 

grensoverschrijdend verlenen van e-services in B2C-context.104 Voor wat de B2B-leveringen van e-services 

betreft blijft de hoofdregel van toepassing, plaats van de dienst is de lidstaat van de afnemer van de dienst 

met verlegging van heffing.105 In het Belgisch btw-wetboek werden de artikels 18, § 1, 2de lid, 14° en 21bis, 

§ 2, 9° aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van deze EU-

richtlijn.106 Met deze nieuwe regeling vindt de btw-heffing plaats volgens het bestemmingsbeginsel en 

komen de btw-inkomsten toe aan de lidstaat waar de diensten werkelijk verbruikt worden. Dit ongeacht of 

de aanbieder van de dienst zijn zetel heeft in een andere EU-lidstaat of in een derde land. De heffing 

volgens het bestemmingsbeginsel heeft tot gevolg dat de aanbieder btw-verplichtingen heeft in elke lidstaat 

waar hij diensten aanbiedt. Om verhoogde complexiteit en compliancekosten tegen te gaan, werd in elke 

lidstaat een elektronisch platform gelanceerd die het voor ondernemingen mogelijk maakt om in de lidstaat 

van vestiging periodiek één btw-aangifte in te dienen voor de aangeboden e-services in andere EU-

lidstaten. Ook de betaling van het btw-saldo gebeurt in één keer aan de nationale btw-administratie. Deze 

stort de sommen dan op zijn beurt door naar de lidstaten die er recht op hebben. De werking van het 

MOSS-systeem is in elke lidstaat identiek. De invoering ervan vond dan ook plaats via een verordening 

met directe werking en niet met een richtlijn, zoals dit eerder gebruikelijk is binnen het gemeenschappelijk 

btw-stelsel in de EU.107 Het is duidelijk dat men op EU-niveau in dit verhaal een actieve rol wil blijven spelen 

en een strikte controle wenst te behouden over het MOSS-systeem. De MOSS-regeling is in het Belgisch 

btw-wetboek neergelegd in de artikels 58bis (definities), 58ter (niet-Unieregeling) en 58quater 

(Unieregeling).108 

 

Uit cijfers van een studie uitgevoerd op vraag van de Europese Commissie, blijkt dat in de eerste 18 

maanden van het nieuwe MOSS-systeem (tot juli 2016), 14.000 ondernemingen zich geregistreerd hebben, 

                                                        
104 Zie art. 5, Richtl.Raad nr. 2008/8/EG, 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de 
plaats van een dienst, Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44, 11. 
105 Zie art. 44, Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
106 Zie art. 64-80 programmawet 19 december 2014, BS 29 december 2014 (ed. 2). 
107 Verord.Raad nr. 967/2012, 9 oktober 2012 tot wijzing van Uitvoeringsverordering (EU) nr. 282/2011 wat betreft de 
bijzondere regeling voor niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommuniciatiediensten, omroepdiensten of 
elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen, Pb.L. 20 oktober 2012, afl. 290, 1; 
Uitvoeringsverord.Raad nr. 1042/2013, 7 oktober 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordering (EU) nr. 282/2011 wat 
betreft de plaats van een dienst, Pb.L. 26 oktober 2013, afl. 284, 1.  
108 Zie art. 64-80 programmawet 19 december 2014, BS 29 december 2014 (ed. 2). 
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waarvan 12.900 ondernemingen voor de Unieregeling en 1.100 voor de niet-Unieregeling.109 In 2015 

overschreden de btw-inkomsten geïnd via het MOSS-systeem voor alle lidstaten gezamenlijk de grens van 

3 miljard euro (Unieregeling 2.754 miljoen euro, niet-Unieregeling 292-350 miljoen euro). Een belangrijke 

vaststelling is dat het aantal geregistreerden relatief klein is in vergelijking met het totaal aantal aanbieders 

van e-services, ongeveer 83.000 ondernemingen. Naast het feit dat de onderneming reeds voor btw-

doeleinden kan geregistreerd zijn in de lidstaat waar hij e-services aanbiedt (de onderneming mag dan 

immers niet gebruikmaken van het MOSS-systeem voor de activiteiten in deze lidstaat), is antwoord hierop 

te vinden in de bepalingen van de uitvoeringsverordening van het MOSS-systeem. Deze maken het 

mogelijk om via een intermediair, zoals een elektronisch platform of marktplaats, e-services aan te bieden 

aan particulieren.110 De eigenlijke dienstverrichter van de dienst heeft contractueel geen directe relatie met 

de particuliere afnemer van de dienst maar biedt z'n diensten aan via een intermediair die optreedt als 

commissionairs en dus handelt in eigen naam maar voor rekening van de dienstverrichter. Tussen de 

dienstverrichter en de intermediair — beiden btw-belastingplichtigen — is er dus een B2B-relatie wat btw-

technisch betekent dat de algemene regel moet toegepast worden. Indien beiden gevestigd zijn in dezelfde 

lidstaat zal er btw in rekening gebracht worden volgens het tarief en regelgeving van deze lidstaat. Indien 

beiden in een andere lidstaat gevestigd zijn zal er verlegging van heffing zijn. De intermediair zal dus finaal 

de e-services leveren aan de particulier en zal dus moeten instaan voor de btw-formaliteiten binnen het 

MOSS-systeem.  

 

Voor heel wat (kleine) dienstverrichters is dit een groot voordeel aangezien dit een belangrijke 

administratieve verlichting met zich meebrengt. Enkele praktische voorbeelden zijn: de iTunes Store van 

Apple voor het online downloaden van liedjes en de Play Store van Google voor het downloaden van 

applicaties op je Android smartphone. Merk op dat artikel 9bis van de uitvoeringsverordening een 

weerlegbaar vermoeden inhoudt zodat in het geval uitdrukkelijk contractueel bepaald werd dat de 

dienstverrichter diegene is die de dienst direct aanbiedt aan de particulier, hij toch zijn btw-verplichtingen 

zal moeten nakomen via het MOSS-systeem.111 Dit blijkt meestal uit de directe facturatie van de 

dienstverrichter aan de eindklant. Het feit dat meer dan 99% van alle btw-inkomsten geïnd via het MOSS-

systeem, aangegeven wordt door 13% van de geregistreerde ondernemingen, bevestigt alleen maar dat 

een kleine groep grote ondernemingen (intermediairs) een belangrijke rol speelt in het systeem en er in 

zekere mate consolidatie optreedt.112      

 

 

                                                        
109 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border 
B2C e-Commerce, 1 december 2016, SWD(2016)379 def.  
110 Zie art. 9bis Uitvoeringsverord.Raad nr. 1042/2013, 7 oktober 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordering (EU) 
nr. 282/2011 wat betreft de plaats van een dienst, Pb.L. 26 oktober 2013, afl. 284, 1. 
111 E. STRUYVEN, MOSS-regeling. Nieuwe btw-regels voor E-commerce, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 34. 
112 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border 
B2C e-Commerce, 1 december 2016, SWD(2016)379 def. 
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4.2 Gerealiseerde verbeteringen vanuit overheidsperspectief 
4.2.1 Stijging van netto-btw-inkomsten 
In lijn met de verwachtingen stegen de netto-btw-inkomsten voor de meeste lidstaten (enkel bevestigt voor 

Q1 en Q2 in 2015). De voornaamste oorzaak hiervan ligt in het feit dat door de nieuwe regels voor 

plaatsbepaling van de dienst, de dienst nu effectief belast wordt in de lidstaat waar het werkelijk verbruik 

plaatsvindt en dus niet meer in de lidstaat van vestiging van de aanbieder. De keuze van vestiging werd in 

het verleden meestal ingegeven door het motief van tariefoptimalisatie maar is vanaf heden dus niet meer 

mogelijk. 

 

Een van de grootste netto-verliezers is daarom Luxemburg, die voor 2015 met een gemiddeld btw-tarief 

van 5%, de vestigingsplaats bij uitstek was voor heel wat aanbieders van e-services. Het btw-bedrag dat 

Luxemburg moet herdistribueren naar de andere EU-lidstaten is dan ook vele malen groter dan wat het zelf 

aangaf als totaal bruto-inkomen in 2014 voor deze categorie van diensten.113 Uit het Luxemburgse 

jaarrapport met betrekking tot de inkomsten uit de indirecte belastingen voor het jaar 2015, kan afgeleid 

worden dat de btw-inkomsten uit elektronische dienstverlening bijna gehalveerd zijn (-48,48%) en dit 

inclusief de tijdelijke retentie van een gedeelte van de te herdistribueren inkomsten.114 In 2016 bedroegen 

deze inkomsten ten opzichte van het jaar 2014, en dus voor de introductie van de MOSS, nog slechts 

383,13 miljoen euro of een daling van 64,41%.115  

 

Deze herverdeling is evenwel goed nieuws voor het merendeel van de andere lidstaten, die bijgevolg het 

verbruik aan e-services significant ziet stijgen en dus ook de btw-inkomsten. Toch zal het 

herverdelingseffect de eerste jaren nog niet ten volle doorwerken, aangezien de lidstaten bij de creatie van 

het systeem, besloten hebben om een fractie van de inkomsten met elkaar te delen.116 De lidstaat van 

identificatie mag voor de jaren 2015 en 2016, 30% van de btw-inkomsten die worden aangegeven 

inhouden. Vanaf 2017 wordt dit percentage herleid tot 15% en vanaf 2019 tot 0%. De algemene gedachte 

achter dit deelsysteem van inkomsten, was om de gemaakte opstartkosten voor de implementatie van het 

MOSS-systeem (gemiddeld 2.5 miljoen euro maar met grote uitschieters117) en de terugkerende 

administratieve kosten, hiermee te compenseren. De introductie van het MOSS-systeem heeft vandaag tot 

gevolg dat lidstaten btw-inkomsten gaan innen ten gunste van andere lidstaten. Zo is het niet ondenkbaar 

dat bepaalde lidstaten grote inspanningen moeten leveren om de inkomsten te herdistribueren naar andere 

                                                        
113 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 3, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016. 
114 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT 
ET DES DOMAINES, Rapport D'activité 2015 et objectifs 2016, Luxemburg, AED, 2016, 
www.aed.public.lu/administration/rapports/Rapport-d_activite-2015.pdf. 
115 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT 
ET DES DOMAINES, Rapport D'activité 2016 et objectifs 2017, Luxemburg, AED, 2017, 
www.aed.public.lu/administration/rapports/Rapport-annuel-AED-2016.pdf. 
116 Art. 46, 3 Verord.Raad nr. 904/2010, 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en 
fraudebestrijding op het gebied van btw, Pb.L. 12 december 2010, afl. 268, 1. 
117 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border 
B2C e-Commerce, 1 december 2016, SWD(2016)379 def, 72. 
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lidstaten en er finaal een netto-kost aan overhouden. Deze situatie doet zich momenteel voor in Luxemburg, 

die door z'n historisch gunstige btw-wetgeving een grote concentratie aan dienstverlenende bedrijven kent 

en dus in veel gevallen optreedt als lidstaat van identificatie maar de consumptie meestal in een andere 

lidstaat plaatsvindt. Naar mijns inziens is deze overgangsregeling eerder politiek geïnspireerd en moet het 

zeker in het beginstadium eerder de pijn wat verzachten voor landen als Luxemburg. Dergelijk systeem lijkt 

niet houdbaar in de toekomst daar het de optimale werking van het systeem verstoort en de fiscale 

soevereiniteit van lidstaten in zekere mate aantast. Toch moet naar mijn mening het systeem niet volledig 

afschaft worden aangezien de administratieve kosten voor het in stand houden van het systeem, een 

wederkerend karakter hebben en de administratieve last onder de lidstaten niet gelijk verdeeld is. Een 

hervorming van het systeem is daarom realistischer en steunt beter niet op een procentuele berekening 

van het totaal aan bruto-btw-inkomsten. Billijkere maatstaven zoals een vergoeding gekoppeld aan een 

raming van het aantal aangiftes dat door het systeem zal verwerkt worden of een forfait gebaseerd op een 

historische kostenanalyse, zijn wenselijker. Uit een bevraging onder de lidstaten blijkt dat er vandaag nog 

geen eensgezindheid bestaat over hoe het toekomstig deelsysteem er moet uitzien, al is het merendeel 

het er wel over eens dat het huidige systeem de complexiteit aanzienlijk verhoogt en niet houdbaar is op 

lange termijn.118 

 

4.3 Gerealiseerde verbeteringen vanuit ondernemingsperspectief 
4.3.1 Significante daling van compliancekosten 
Afgezien van het praktisch voordeel dat ondernemingen voor alle geleverde e-services in de EU, één btw-

aangifte kunnen indienen en ook het saldo in een keer kunnen betalen, speelt het grote voordeel van het 

nieuwe systeem voornamelijk op vlak van compliancekosten. Zoals eerder aangehaald heeft de invoering 

van de MOSS in eerste instantie kosten met zich meegebracht voor zowel ondernemingen als lidstaten 

zelf. Toch wegen deze niet op tegen de toekomstige besparingen aan compliancekosten die zullen 

gerealiseerd worden. Op vraag van de Europese Commissie werd nagegaan of deze administratieve last 

inderdaad kleiner is geworden met de introductie van de MOSS.119 Door gebruik te maken van het 

standaardkostenmodel (SCM) werd de besparing kwantitatief geraamd waarbij de vergelijking werd 

gemaakt tussen de groep bedrijven die gebruik maakt van het MOSS-systeem en de groep die er geen 

gebruik van maakt maar evenwel ook moet voldoen aan de nieuwe plaatsbepalingsregels geïntroduceerd 

in 2015. Het bestaan van deze laatste groep volgt uit het feit dat indien de onderneming voor btw-

doeleinden geregistreerd is in een andere lidstaat, bijvoorbeeld omdat hij er ook goederen levert, hij deze 

diensten moet opnemen in de nationale btw-aangifte van deze lidstaat en niet via de MOSS. Een tweede 

reden is het bestaan van diensten die buiten de scope vallen van wat bedoeld wordt met 

telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte 

diensten. De draagwijdte van de definitie van zonet vernoemde diensten is duidelijk omschreven op EU-
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119 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border 
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niveau. Enerzijds in de btw-richtlijn: art. 24, 2de lid voor de telecommunicatiediensten en voor de langs 

elektronische weg verrichte diensten werd in Bijlage II een niet-limitatieve lijst opgenomen wat hieronder 

moet worden verstaan. Deze lijst werd ook integraal opgenomen in het Belgisch btw-wetboek onder artikel 

18, § 1, 2de lid, 16°. Ook artikel 6 t.e.m. 9 van de EU-uitvoeringsverordening 282/2011 brengt verduidelijking. 

Zo kunnen helpdeskdiensten niet beschouwd worden als een e-service wanneer die door een externe partij 

worden uitgevoerd als een opzichzelfstaande dienst ten gunste van een andere onderneming.120 121 

Desondanks kan er vandaag niet voorkomen worden dat er discrepanties kunnen ontstaan tussen de 

nationale invulling van bepaalde diensten en wat aangenomen werd op EU-niveau. Dit is voornamelijk het 

geval voor wat langs de elektronische weg verrichte diensten betreft. Ook in België blijft de btw-

administratie de Circulaire nr. AFZ/2002-0944 (AFZ 9/2003) van 12 augustus 2003 onverkort toepassen 

zolang er geen gemeenschappelijk standpunt is over tot welke categorie bepaalde diensten behoren.122 

Voor ondernemingen die in heel wat verschillende EU-landen e-services aanbieden, kan dit tot heel wat 

onduidelijkheid leiden en is dit daarom vandaag nog een van de meest prominente zwakheden van het 

systeem. 

 

Een onderneming die grensoverschrijdend e-services aanbiedt aan consumenten in andere EU-lidstaten 

en die geen gebruik maakt van het MOSS-systeem, draagt een gemiddelde compliancekost van € 41.500 

per jaar of € 5.200 per lidstaat waarin ze actief is. Ter vergelijking, de algemene gemiddelde compliancekost 

(dus niet beperkt tot de levering van e-services alleen) voor ondernemingen die aan e-commerce doen 

bedraagt € 8.000 of € 4.100 per lidstaat (zie hoofdstuk 3.1). Deze hoge kost volgt voornamelijk uit het feit 

dat deze ondernemingen in elke lidstaat waarin zij diensten aanbieden, de nationale btw-verplichtingen 

moeten nakomen. Uit de studie blijkt dat 95% van deze kost toe te wijzen is aan het louter nakomen van 

de aangifteverplichtingen in elke lidstaat.123 Gezien de complexiteit wordt dit werk meestal uitbesteed aan 

gespecialiseerde kantoren.  

 

De kostenbesparing die kan gerealiseerd worden door een gestandaardiseerde aangifte in te dienen via 

het MOSS-systeem is op z'n minst aanzienlijk te noemen. Volgens ramingen zou de gemiddelde 

compliancekost per onderneming desgevallend € 2.200 per jaar bedragen of € 434 per lidstaat waarin 

diensten worden aangeboden. Een kostenreductie van ongeveer 95%. Kantekening hierbij is wel dat de 

maximale kostenbesparing van 95% pas gehaald wordt indien de onderneming diensten aanbiedt in alle 

EU-lidstaten, daar de marginale compliancekost in dit geval het kleinst is. Niettemin wordt de 

kostenbesparing al geraamd op 92% vanaf activiteiten in drie verschillende lidstaten. Een groot verschil 

met de situatie waarin er geen gebruik wordt gemaakt van de MOSS, waar de marginale kost enkel maar 

                                                        
120 Art. 7, 3de lid, n) Verord. Raad nr. 282/2011, 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering 
van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, 
Pb.L. 23 maart 2011, af. 77, 1. 
121 E. STRUYVEN, MOSS-regeling. Nieuwe btw-regels voor E-commerce, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 38. 
122 Ibid, 41. 
123 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 3, 
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toeneemt. Het invullen van de MOSS-aangifte neemt evenwel ook hier het grootste deel van de 

compliancekosten voor z'n rekening, namelijk 98% van het totale kostenplaatje.  

 

Er kan dus in ieder geval geconcludeerd worden dat de Europese Commissie in z'n opzet geslaagd is en 

met de MOSS de compliancekosten significant heeft kunnen minimaliseren. 

 

4.4 Problemen en mogelijke verbeteringen 
4.4.1 Disproportionele administratieve lasten voor KMO's 
Naast enkele mogelijke operationele/praktische verbeteringen aan het MOSS-systeem op zich, situeren de 

meest fundamentele problemen zich in de werkingssfeer van de KMO's. Uit bevragingen blijkt dat het 

systeem voor deze groep ondernemingen te complex is en daardoor bepaalde markten ontoegankelijk 

worden. Naar mijns inziens is dit dan ook een belangrijke verklaring voor de relatieve belangrijkheid van 

intermediairs in het systeem vandaag (zie supra). Belangrijk op te merken is dat ondanks de gerealiseerde 

kostenbesparingen, de kosten relatief hoog blijven ten opzichte van de inkomsten die kleine spelers op de 

markt uit het aanbieden van e-services halen.  

 

Aangezien deze spelers een belangrijk aandeel vormen van de aanbieders op deze markt, lijkt een 

vereenvoudigde regeling voor deze groep noodzakelijk. Dit zou in de praktijk kunnen leiden tot een btw-

vrijstellingsregeling vergelijkbaar met die voor kleine ondernemingen zoals we die in België kennen onder 

artikel 56bis van het btw-wetboek (merk op dat de nationale vrijstellingsregelingen voor btw in de 

verschillende lidstaten onderschikt zijn aan de MOSS-regeling, wat betekent dat de aanbieder geen gebruik 

kan maken van de vrijstellingsregeling in een andere lidstaat en er vanaf de eerste e-service levering een 

MOSS-aangifte moet ingediend worden). Tot een bepaald bedrag aan geleverde e-services zou deze btw-

vrij kunnen geleverd worden, bijgevolg kan de onderneming dan ook geen correlatief recht op aftrek 

uitoefenen op zijn inkomende handelingen. Een tweede optie bestaat erin, e-services te leveren volgens 

de bepalingen van de nationale btw-wetgeving en dus aan het nationaal tarief. In casu worden diensten tot 

een bepaald maximumbedrag, belast in de lidstaat van identificatie, wat dus een uitzondering vormt op het 

bestemmingsbeginsel. In vergelijking met de eerste optie, is er hier dus geen sprake van verlies aan btw-

inkomsten voor overheden, maar is er eerder sprake van een herverdeling. 

 

Het draagvlak voor dergelijke vereenvoudigingsregeling, was in eerste instantie klein en kon ook tijdens de 

discussierondes in de Raad, ten tijde van de invoering van de nieuwe plaatsbepalingsregels in 2015, op 

weinig steun rekenen.124 125 Voornaamste reden was het feit dat dit zou leiden tot verlies aan btw-inkomsten 

voor lidstaten en dit opnieuw de interne markt in zekere zin zou gaan verstoren en leiden tot oneerlijke 
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125 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
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concurrentie tussen lidstaten onderling. Maar heel wat lobbyisten en belangengroepen, waren duidelijk 

voorstander van dergelijke regeling. De EUVAT Action groep, die de belangen verdedigt van de micro-

ondernemingen in de EU, pleitte voor een vrijstellingsregeling tot € 20.000.  

 

4.4.2 Vrijstellingsregeling voor KMO's 
Het vele lobbywerk van diverse belangengroepen heeft evenwel z'n vruchten afgeworpen, want tegen de 

verwachtingen in zal dergelijke vrijstellingsregeling dan toch het daglicht zien. De Europese Commissie 

stelt in een recent wetgevend voorstel voor, om de bepalingen in art. 58 van de btw-richtlijn aan te passen 

zodat er tot een bedrag van € 10.000, de levering van e-services geacht wordt plaats te vinden in de lidstaat 

van de aanbieder van de dienst. Daarmee geldt voor deze leveringen dus min of meer opnieuw de regeling 

zoals die van kracht was voor de hervorming in 2015 en zullen deze diensten opnieuw belast worden 

volgens de btw-wetgeving van de lidstaat van vestiging van de aanbieder. 

 

Of dit ook geldt voor het toe te passen btw-tarief is nog onduidelijk. In het wetsvoorstel wordt hierover niks 

vermeld doch in een voorafgaande studie blijkt dat het btw-tarief van de lidstaat van consumptie zal worden 

toegepast.126 Indien de voorgestelde wijziging van de btw-richtlijn het haalt, zal deze vrijstellingsdrempel 

uitwerking vinden vanaf 2018. Volgens de Commissie zullen hiermee meteen 6.500 ondernemingen 

(kunnen) verdwijnen uit het MOSS-systeem, wat voor hen een potentiële gezamenlijke kostenbesparing 

zal opleveren van 13 miljoen euro.127 Merk op dat deze regeling weliswaar wel facultatief blijft en de 

onderneming nog steeds kan blijven verder werken via het MOSS-systeem indien zij hiervoor opteert.  

 

Het valt op dat deze regeling principieel veel gelijkenissen vertoond met wat we vandaag kennen onder het 

systeem voor verkopen op afstand. Het kan dan ook contradictorisch klinken dat de Commissie in hetzelfde 

wetgevend voorstel vraagt om een afschaffing van dit systeem omdat het niet houdbaar blijft binnen de 

visie om een btw-systeem te creëren gebaseerd op het bestemmingsbeginsel. Niettemin is de auteur van 

mening dat dergelijke regeling een goede zaak is voor de concurrentiekracht van deze kleine 

ondernemingen en ze eerder moet opgevat worden onder de premisse "het doel heiligt de middelen". De 

Commissie stelt dan ook voor om de drempel te behouden in het definitief btw-systeem waarin ook de B2C-

leveringen van goederen via een uitbreiding van het MOSS-systeem zullen verlopen vanaf 2021.128 

 

4.4.3 Identificatie van de afnemer, een moeilijke opdracht 
De complexiteit van het huidige MOSS-systeem speelt voor KMO's ook op een tweede vlak, namelijk 

nagaan of de afnemer een belastingplichtige is of niet, en indien niet in welke lidstaat deze zich bevindt. 

Gezien de dienst in B2C-context nu steeds belast wordt in de lidstaat van consumptie, hebben lidstaten er 

alle belang bij dat zij snel en correct geïdentificeerd kunnen worden als heffingsbevoegde. 

                                                        
126 Ibid, 25. 
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De hoedanigheid van de afnemer is relatief eenvoudig te bepalen en steunt op het enkele feit of de afnemer 

al dan niet zijn btw-nummer heeft meegedeeld, tenzij de aanbieder over tegengestelde informatie 

beschikt.129 De aanbieder kan de geldigheid van het btw-nummer vervolgens nagaan via het online 

controlesysteem VIES130 en bij geldigheid overgaan tot verlegging van heffing volgens artikel 44 van de 

btw-richtlijn. Daarbij wordt steeds vermoed dat de afnemer handelt in het kader van zijn bedrijfsdoeleinden, 

tenzij de aanbieder ook hier beschikt over gegevens die het tegengestelde bewijzen.131 De afnemer kan 

zijn btw-nummer wel nog achteraf meedelen aan de aanbieder en dit binnen een redelijke termijn.132 Deze 

zal dan de nodige correcties moeten doorvoeren in zijn MOSS-aangifte, een verbeterde factuur opmaken 

en de ingehouden btw terugbetalen.  

 

Terzijde moet worden opgemerkt dat het vandaag niet mogelijk is om in de meest recente MOSS-aangifte 

correcties door te voeren voor transacties die werden aangegeven in vorige (al ingediende) aangiftes. De 

onderneming zal, om dit recht te zetten, een gecorrigeerde aangifte moeten indienen en dit per 

aangifteperiode. Het saldo wordt ook niet verrekend met de huidige aangifte en de onderneming zal 

desgevallend een terugbetaling van btw moeten aanvragen wat in sommige lidstaten tot 4 maanden kan 

duren. Ondernemingen dringen aan om deze manier van werken zo snel mogelijk te optimaliseren.133  

 

Het vaststellen van de hoedanigheid van de afnemer heeft met de nieuwe plaatsbepalingsregels enkel nog 

invloed op de identiteit van de schuldenaar van de btw. In beide gevallen (B2C en B2B) vindt de heffing 

immers plaats in de lidstaat van consumptie doch zal in het geval van een B2C-transactie de aanbieder de 

btw verschuldigd zijn terwijl bij een B2B-transactie dit de afnemer van de dienst zal zijn. 

 

Indien de aanbieder vaststelt dat het gaat om een B2C-transactie zal hij vervolgens de lidstaat van verbruik 

moeten identificeren. Er zal dus moeten worden nagegaan waar de afnemer van de dienst gevestigd is. 

Voor natuurlijke personen is dit de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats134, voor niet-belastingplichtige 

rechtspersonen is dit de plaats waar de centrale bestuurstaken worden uitgeoefend of ieder ander 

kenmerkende duurzame inrichting135. Met de invoering van artikel 24ter, d) van verordening 282/2011, 

                                                        
129 Art. 18 Verord.Raad nr. 282/2011, 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 
23 maart 2011, afl. 77, 1. 
130 www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=nl 
131 Art. 19 Verord.Raad nr. 282/2011, 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 
23 maart 2011, afl. 77, 1. 
132 Zie overweging nr. 6 van Uitvoeringsverord.Raad nr. 1042/2013, 7 oktober 2013 tot wijziging van 
Uitvoeringsverordering (EU) nr. 282/2011 wat betreft de plaats van een dienst, Pb.L. 26 oktober 2013, afl. 284, 1. 
133 Zie punt 4 "Inability to make corrections in the current MOSS VAT return" van Commission Staff Working 
Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a Council Directive, a Council 
Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border B2C e-Commerce, 1 
december 2016, SWD(2016)379 def, 19. 
134 Art. 13 Verord.Raad nr. 282/2011, 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 
23 maart 2011, afl. 77, 1. 
135 Ibid, art. 13bis. 
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wordt algemeen vermoed dat de afnemer van de dienst gevestigd is op de eerder vernoemde plaats indien 

de aanbieder dit kan aantonen op basis van twee afzonderlijke, niet-tegenstrijdige bewijsstukken. 

Aangezien het verlenen van e-services een geautomatiseerd karakter heeft, zonder enige menselijke 

tussenkomst, is het verzamelen van deze bewijsstukken niet altijd voor de hand liggend (zie onderstaande 

grafiek ter illustratie). 

136 
Schema 3: probleemcyclus identificatie van de afnemer van de e-service 

 

Artikel 24septies van uitvoeringsverordening nr. 1042/2013 voert daarom een lijst in van mogelijke 

aanknopingspunten, die algemeen worden aangenomen als geldig bewijsstuk. Voorbeelden zijn het 

factuuradres van de afnemer of het IP-adres van het toestel waarmee de aankoop werd uitgevoerd. Artikels 

24bis en 24ter a) tot en met c) voeren daarbovenop een reeks bijzondere vermoedens in die voorrang 

hebben op het algemeen vermoeden van artikel 24ter d). Kort samengevat wordt bij deze bijzondere 

vermoedens rekening gehouden met een ander specifiek fysiek aanknopingspunt, zoals de aanwezigheid 

van de afnemer op de plaats waar de dienst wordt verricht, de aansluiting op een vaste lijn of de landcode 

van de simkaart die toegang geeft tot een bepaald mobiel netwerk. Mochten zowel de bijzondere 

vermoedens als het algemeen vermoeden leiden tot een verkeerdelijk identificatie van de lidstaat van 

consumptie, dan kan de aanbieder door gebruik te maken van artikel 24quinquies t.e.m. 24septies op basis 

van drie afzonderlijke, niet-tegenstrijdige bewijsstukken deze vermoedens weerleggen. Ook de btw-

                                                        
136 EUVAT ACTION, 2015 EU Digital VAT. Why an exemption for micro businesses is urgently needed, below which 
domestic VAT rules would apply, 4, www.euvataction.org/wp-content/uploads/2015/02/EU-VAT-Concerns-EU-
Briefing-Feb-23-2015.pdf. 
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administratie kan gebruik maken van deze bepalingen om bij misbruik of verkeerd gebruik van de 

vermoedens, deze te weerleggen.137 Vandaag ondervinden heel wat KMO's moeilijkheden met het 

verzamelen van deze bewijsstukken en vereist het vergaande aanpassingen aan de bestaande e-

commerce systemen om deze informatie op een praktisch haalbare manier te bekomen.138  

 

4.4.4 Vereenvoudigde bewijslast 
Uit bevragingen bleek dan ook dat er moet gestreefd worden naar een vereenvoudigingsregeling om deze 

bewijslast te verlichten. De Europese Commissie heeft ook hier oor naar gehad en nam in haar wetsvoorstel 

een vereenvoudigde bewijslast op voor KMO's gekoppeld aan een tweede omzetdrempel van 100.000 

euro. De zogenaamde "soft-landing" laat KMO's toe om tot een omzet van € 100.000 slechts één bewijsstuk 

aan te voeren in plaats van twee.139 

 

4.5 De noodzakelijkheid van een gemeenschappelijk beleid voor btw-

controles 
Ten slotte is er vandaag op EU-niveau nog steeds geen wetgeving voorhanden voor wat de uitvoering van 

btw-controles betreft onder het MOSS-systeem. Dit heeft tot gevolg dat ondernemingen vandaag het risico 

lopen om gecontroleerd te worden door 28 verschillende lidstaten en dus rekening moeten houden met de 

bepalingen van 28 verschillende nationale btw-wetgevingen. Om dan nog maar te zwijgen over de 

potentiële taalbarrières, is dit voor veel bedrijven praktisch onhaalbaar en moeten zij veelal beroep doen 

op gespecialiseerde adviesverleners, wat opnieuw extra kosten met zich meebrengt. De Commissie en ook 

de lidstaten zijn zich bewust van deze problematiek. Een geharmoniseerd beleid hieromtrent is desondanks 

niet iets wat op korte termijn kan gerealiseerd worden daar dit onderwerp politiek gevoelig ligt. Het mag op 

zich al een verwezenlijking genoemd worden dat lidstaten tot een akkoord gekomen zijn om met vertrouwen 

in elkaars naam belastingen te innen. Een btw-controle in dezelfde setting lijkt vooralsnog een brug te ver. 

Ondernemingen blijken vandaag dan ook de voorkeur te geven aan het systeem waar enkel de lidstaat van 

identificatie op vraag van andere lidstaten controle-activiteiten kan uitvoeren volgens de interne 

wetgeving.140  

 

Het is echter wel belangrijk op te merken dat er vandaag wel een coördinatierichtlijn bestaat die bepaalt 

hoe lidstaten informatie kunnen opvragen aan ondernemingen en op welke manier zij deze noodzakelijke 

                                                        
137 Art. 24quinquies 2de lid Uitvoeringsverord.Raad nr. 1042/2013, 7 oktober 2013 tot wijziging van 
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139 Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards 
certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 2016, 
COM(2016)757 final. 
140 Commission Staff Working Document (Comm.). Impact assessment accompanying the document proposals for a 
Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border 
B2C e-Commerce, 1 december 2016, SWD(2016)379 def, 79. 
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informatie moeten verstrekken.141 Het komt erop neer dat er telkens indirect gecommuniceerd moet worden 

via de btw-administratie van de lidstaat van identificatie. Deze aanzet tot coördinatie is weliswaar facultatief 

en niet alle lidstaten doen hieraan mee. Opvallend is dat Duitsland, die in termen van het aantal 

geregistreerde ondernemingen voor het MOSS-systeem de koploper is (2.943 registraties op mei 2016142), 

hier niet aan deelneemt. België daarentegen volgt alle aanbevelingen. Zoals al eerder aangehaald onder 

hoofdstuk 3.3.3.1 wordt hier opnieuw de aandacht gevestigd op de belangrijkheid van een ver 

doorgedreven administratieve samenwerking tussen lidstaten voor de totstandkoming van de OSS 

(uitbreiding van de MOSS tot de levering van de goederen). In het meest recente wetsvoorstel van de 

Europese Commissie wordt in het domein van controle, voorlopig enkel aandacht besteed aan de wijziging 

van de bewaartermijn betreffende de bewijsstukken van de uitgevoerde transacties. Deze termijn bedraagt 

momenteel 10 jaar143 wat veel hoger is dan voor andere types van leveringen in de meeste EU-lidstaten. 

In België bedraagt deze termijn bijvoorbeeld 7 jaar144 te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op 

de afsluit van het boekjaar. Daarom wordt voorgesteld om hier opnieuw de nationale bewaartermijn te 

volgen zoals die geldt in de lidstaat van identificatie.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
141 EUROPESE COMMISSIE, Mini-éénloketsysteem (MOSS): informatie voor bedrijven. Controles: aanvullende 
richtsnoeren, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/o
ne-stop_add_guidelines_nl.pdf. 
142 Zie tabel 1 Overview of main results from the quantitatieve analysis in DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-
commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 3, Luxemburg, European Union Publications, 2016, 17. 
143 Art. 369 Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
144 Art. 60, § 4 Wetboek van de Btw. 
145 (6) in Article 369(2), the second subparagraph is replaced by the following: ‘The Member State of identification 
shall determine the period throughout which those records shall be kept by the taxable person not established within 
the Community.’ in Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 
2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 
december 2016, COM(2016)757 final. 



 

 36 

5 HET DEFINITIEF BTW-STELSEL VOOR 

GRENSOVERSCHRIJDENDE B2C-LEVERINGEN: VAN 

MOSS NAAR OSS 
Zoals eerder aangehaald is het huidig btw-systeem in de EU niet aangepast aan de noden van de digitale 

economie. Op vlak van e-services, werd in 2015 met de simultane introductie van de nieuwe 

plaatsbepalingsregels en de MOSS, een belangrijke stap gezet naar een efficiënter en fraudebestendiger 

btw-systeem. De volgende logische stap is dan ook om het MOSS-systeem uit te breiden naar de levering 

van goederen en de verstrekking van (niet-digitale) diensten die belast worden in de lidstaat van 

consumptie. Dit alles kadert binnen de algemene doelstelling om een definitief btw-stelsel in te voeren in 

de EU, dat gebaseerd is op het bestemmingsbeginsel.  

 

Het debat voor dergelijk systeem werd door het Europees Parlement geopend in 2011146 en heeft geleid 

tot de creatie van een actieplan inzake btw door de Europese Commissie147. Het plan stelt een reeks 

concrete doelstellingen voorop en heeft eind 2016 geleid tot een aantal wetgevende voorstellen die kunnen 

gezien worden als een aantal belangrijke eerste stappen in de overgang naar het nieuwe systeem. De 

Europese Commissie komt in de loop van 2017 met een finaal wetgevend voorstel waarin zij haar integrale 

visie voor het definitief btw-systeem verder zal concretiseren.148 Niettemin kan er op basis van de 

voorstellen gepubliceerd in december 2016, in samenhang met eerder gedane studies, vandaag al een 

goed beeld geschetst worden over hoe dit systeem er zal uitzien. In het voorstel betreffende de invoering 

van de MOSS-vrijstellingsregeling voor KMO's werden immers al een reeks maatregelen opgenomen om 

de btw-richtlijn aan te passen in het kader van MOSS-uitbreiding naar alle B2C-leveringen vanaf januari 

2021.149  

 

De creatie van het definitief btw-stelsel zal een aantal ingrijpende veranderingen teweegbrengen, zoals de 

afschaffing van de regeling van verkopen op afstand en de vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen 

met een geringe waarde. Tegelijkertijd worden nieuwe initiatieven gelanceerd die voornamelijk moeten 

leiden tot vereenvoudiging, aangepast aan de nieuwe economische realiteit. De huidige problematiek 

omtrent de regeling voor verkopen op afstand en de vrijstellingsregeling voor invoer van goederen met een 

geringe waarde werd al besproken (zie hoofdstukken 3.1.2 en 3.2), in wat volgt zal er enkel nog worden 

                                                        
146 Resolutie (EP) over wegen naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude, 24 november 2016, 
2016/2033(INI). 
147 Mededeling (Comm.) over een actieplan betreffende btw. Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - 
Tijd om knopen door te hakken aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, 7 april 2016, COM(2016)148 def. 
148 Zie punt 1 van Resolutie (EP) over wegen naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude, 24 
november 2016, 2016/2033(INI). 
149 Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards 
certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 2016, 
COM(2016)757 final, 7. 
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ingegaan op de hervorming van deze systemen die belangrijke stappen zijn binnen de creatie van het 

definitieve btw-systeem. 

 

5.1 Stap 1 - hervorming regeling verkopen op afstand 
De eerste belangrijke stap is de afschaffing van de regeling van verkopen op afstand, neergelegd in de 

artikels 33 en 34 van de btw-richtlijn. Deze bepalingen hebben tot gevolg dat wanneer een onderneming 

de drempel van verkopen op afstand in een bepaalde lidstaat overschrijdt, er wordt afgeweken van de 

algemene plaatsbepalingsregel. De plaats van levering wordt dan geacht zich te bevinden in de lidstaat 

van consumptie of levering van het goed, in plaats van de lidstaat waar het goed wordt ter beschikking 

gesteld of waar het vervoer van het goed aanvangt. De onderneming zal zich bijgevolg in deze lidstaat 

moet registreren voor btw-doeleinden. Doch zijn deze drempels niet in elke lidstaat gelijk (ofwel € 35.000 

of € 100.000) en ook het bijhouden of deze drempel al dan niet in een lidstaat overschreden werd, vereist 

een goed opgezet verkoopsysteem en brengt heel wat extra compliancekosten met zich mee. Sommige 

ondernemingen geven zelfs te kennen dat ze deze drempels niet actief opvolgen en er pas gevolg aan 

geven wanneer ze door een btw-administratie in een andere lidstaat gewaarschuwd worden voor het 

overtreden ervan. Sommige kleine ondernemingen geven zelfs aan helemaal niet op de hoogte te zijn van 

het bestaan van dergelijke drempels.150  

 

De praktische uitvoerbaarheid van de regeling blijkt ook moeilijk te zijn in hoofde van overheden, aangezien 

deze veelal niet beschikken over verkoopcijfers van ondernemingen die gevestigd zijn in andere lidstaten 

en het zodus voor nationale overheden praktisch onhaalbaar wordt om na te gaan of een buitenlandse 

onderneming al dan niet de nationale drempel overschreden heeft.151 Een solide informatie-uitwisseling 

tussen de btw-administraties van de verschillende lidstaten zou ook in dit specifieke geval z'n vruchten 

kunnen afwerpen. De bevoegde administratie in de lidstaat van vestiging zou via een vraag naar 

inlichtingen de verkoopcijfers kunnen opvragen en deze informatie uitwisselen met andere lidstaten, doch 

dit blijkt vandaag niet het geval te zijn.  

 

Dit leidt bij sommige overheden tot meer creatieve oplossingen zoals het analyseren van 

prijsvergelijkingswebsites, het creëren van webalgoritmes (zogenaamde crawlers) om websites te 

identificeren die frequent grensoverschrijdend handel drijven of overgaan tot het opvragen van informatie 

bij externen zoals betalingsproviders of online marktplaatsen. Deze laatste weg wordt ook in België 

vandaag al bewandeld en zal ook in toekomst een belangrijk controlemiddel blijven uitmaken.152 Op initiatief 

van de BBI zal de FOD Financiën namelijk binnen het kader van de directe belastingen meer gebruik maken 

van haar wettelijke mogelijkheden om informatie op te vragen bij derden. Ze viseert daarbij in eerste 

                                                        
150 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 34. 
151 Ibid. 
152 TRENDS MONEYTALK, "Uber en Airbnb spelen gegevens gebruikers door aan de fiscus", 11 januari 2016, 
www.moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/uber-en-airbnb-spelen-gegevens-gebruikers-door-aan-de-
fiscus/article-normal-644037.html. 
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instantie de deeleconomie. Naar mijns inziens lijkt een uitbreiding van deze aanpak naar andere sectoren 

en naar de indirecte belastingen dan ook niet onrealistisch. Dit in de mate van het mogelijke, aangezien de 

wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming nog steeds beperkingen kunnen opleggen tot deze 

toegang. 

 

De loutere afschaffing van de regeling van verkopen op afstand zou met zich meebrengen dat elke 

onderneming, klein of groot, vanaf de eerste euro verkoop in een andere EU-lidstaat, zich daar voor btw-

doeleinden zou moeten registreren. De regeling voor verkopen op afstand werd dan ook in eerste instantie 

ingevoerd om dit scenario te voorkomen. De heffing volgens het bestemmingsbeginsel wordt in deze 

veronderstelling toegepast zonder enige uitzondering waarbij elke lidstaat de btw-inkomsten ontvangt waar 

zij recht op heeft en er dus geen sprake meer is van interne competitie. Dit positieve effect op de 

overheidsinkomsten wordt voor een groot deel tenietgedaan door het feit dat kleine ondernemingen het 

grootste slachtoffer worden van deze operatie. De impact op middelgrote tot grote ondernemingen blijft 

relatief beperkt, aangezien deze in veel gevallen reeds geregistreerd zijn voor btw-doeleinden in de 

lidstaten waar ze actief zijn. De bijkomende administratieve kosten die kleine ondernemingen dragen om 

binnen het nieuwe systeem grensoverschrijdend handel te drijven, wegen niet op tegen de inkomsten die 

ze behalen uit deze verkopen en de gerealiseerde kostenbesparing uit het wegvallen van de monitoring 

van de verkoopdrempels (in de hypothese dat de onderneming dit ook effectief deed).153  

 

Er wordt geraamd dat de gemiddelde kostenverhoging voor alle ondernemingen gezamenlijk 12% zal 

bedragen en dat maar een kleine 5% van de kleine ondernemingen zal (kunnen) voldoen aan de bepalingen 

van dit nieuwe systeem. De overige 95% zal ofwel deze activiteiten stopzetten of de wetgeving niet naleven. 

Het is duidelijk dat dit nefast zou zijn voor de interne markt gezien het belangrijke aantal kleine 

ondernemingen dat actief is binnen e-commerce.154  

 

Om dit tegen te gaan zou de introductie van een vrijstellingsregeling tot een bepaald bedrag aan verkopen 

een oplossing kunnen zijn. Een studie uitgevoerd door de Europese Commissie onderzocht de mogelijkheid 

om de transacties onder drempel enerzijds te behandelen als een binnenlandse levering of ze volledig vrij 

te stellen van btw.155 De tweede optie zou evenwel leiden tot een verhoogde complexiteit aangezien deze 

transacties afzonderlijk zouden moeten worden aangegeven en ondernemingen ook voor deze leveringen 

geen recht op aftrek zouden hebben. Daarbij zou naar mijns inziens het politiek draagvlak voor deze optie 

klein zijn aangezien dit uiteindelijk een negatieve impact zal hebben op de btw-inkomsten. De eerste optie 

is dan ook realistischer en relatief eenvoudig te implementeren. In dit geval zullen leveringen onder de 

drempel belast worden aan het btw-tarief volgens de nationale btw-wetgeving. Dit vormt dus een exceptie 

op het bestemmingsbeginsel maar levert belangrijke voordelen op, op vlak van compliancekosten voor 

                                                        
153 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 57. 
154 In 2013 waren ongeveer 79% van alle ondernemingen in de EU die aan e-commerce deden, micro-
ondernemingen; Ibid, 30. 
155 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 67. 
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kleine ondernemingen. Er wordt geschat dat 97% van de kleine ondernemingen onder de drempel zullen 

vallen en de kostenstijging zich zal beperken tot 7% met de invoering van een drempel van € 10.000. Deze 

kostenstijging is voor een groot deel toe te schrijven aan enerzijds het feit dat ondernemingen opnieuw 

zullen moeten bijhouden of ze al dan niet de drempel overschreden hebben en er een kleine fractie kleine 

ondernemingen zich sneller per lidstaat zullen moeten registreren voor btw-doeleinden.  

 

Deze regeling vertoont opnieuw gelijkenissen met de afgeschafte regeling voor verkopen op afstand maar 

ook een aantal belangrijke verschillen. Zo is het drempelbedrag gelijk voor alle EU-lidstaten, er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten en de drempel geldt niet per lidstaat maar voor het 

totaal aan handelstransacties in de EU. De impact op de totale btw-inkomsten van lidstaten blijft ook beperkt 

aangezien de totale intra-EU e-commerce omzet van kleine ondernemingen relatief gezien maar 4% 

bedraagt van de totale omzet in de EU.  

 

De kans is reëel dat de afschaffing van de regeling voor verkopen op afstand gecombineerd met de 

invoering van een vrijstellingsdrempel van € 10.000 er effectief komt. De voorgestelde vrijstellingsdrempel 

voor micro-ondernemingen in het MOSS-systeem zoals besproken onder 4.4.2, zal immers worden 

uitgebreid naar de levering van goederen in 2021.156 

 

5.2 Stap 2 - hervorming vrijstellingsregeling voor invoer van goederen met 

een geringe waarde 
Zoals reeds besproken leidt de vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen met een geringe waarde 

vandaag tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen in EU-lidstaten en ondernemingen in derde 

landen. Het stijgend volume van invoer met een geringe waarde zorgt voor een steeds groter potentieel 

verlies aan btw-inkomsten voor overheden. Goederen kunnen btw-vrij geïmporteerd worden indien hun 

waarde kleiner is dan een bepaalde drempel, individueel te bepalen door de lidstaten maar steeds tussen 

de 10 en 22 euro. Goederen zijn eveneens vrijgesteld van douanerechten indien hun waarde kleiner of 

gelijk is aan € 150. Indien een particulier dus in een commerciële transactie goederen in het vrije verkeer 

brengt waarvan de waarde zich bevindt tussen de 10-22 en 150 euro, zal hij dus btw verschuldigd zijn maar 

geen invoerrechten.  

 

De huidige wetgeving leidt dus tot drie categorieën van mogelijke behandelingen wanneer een niet-EU 

onderneming via een e-commerce systeem goederen verkoopt aan particulieren binnen de EU. De 

onderneming moet dus bij elke levering nagaan of er btw en/of invoerrechten verschuldigd zijn, wat 

                                                        
156 "... the proposal removes the current thresholds laid down in Article 34 of the VAT Directive below which distance 
sales remain subject to VAT in the Member State where the transport or dispatch begins (points 3 and 4). These 
thresholds are replaced by a threshold of EUR 10 000 for micro-businesses below which the place of the supplies 
covered by this special scheme remains in the Member State where the supplier is established (points 5 and 6). In 
accordance with Article 1, point 2 of the proposal, this threshold should apply as of 1 January 2018, for supplies of 
electronic services only. As of 2021, this threshold should become a global threshold applying to electronic services 
and intra-Community distance sales of goods." in Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 
2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and 
distance sales of goods, 1 december 2016, COM(2016)757 final, 7. 
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uiteindelijk een impact heeft op de te volgen prijssetting. Dit brengt opnieuw heel wat administratieve kosten 

met zich mee, sommige lidstaten voorzien in een versnelde en vereenvoudigde inklaringsprocedure 

wanneer er op de invoer geen btw verschuldigd is. De declaratie van goederen met een waarde kleiner of 

gelijk aan € 150, gebeurt in alle lidstaten op basis van het enig document. Toch wijken een aantal lidstaten 

af van deze (tijdrovende) standaardprocedure indien de invoer kan vrijgesteld worden van btw en de 

declaratie gebeurt door een erkend publiek postbedrijf. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van het 

vereenvoudigd CN 22 formulier. Ook voor private koeriersbedrijven zijn in bepaalde lidstaten 

vereenvoudigde procedures van toepassing onder de vorm van een elektronisch manifest of de 

mogelijkheid tot het indienen van een vereenvoudigd enig document. Andere lidstaten, waaronder België, 

gaan nog verder en eisen enkel een verbale declaratie waarbij de enkele aanwezigheid van een officiële 

factuur om de waarde vast te stellen, voldoende is om de goederen in het vrije verkeer te brengen.157 

Aangezien de inklaringsprocedures verschillen van lidstaat tot lidstaat is het voor niet-EU ondernemingen 

een complexe taak om te voldoen aan alle douaneformaliteiten in elke lidstaat waarin ze online actief zijn. 

Een harmonisatie op dit vlak lijkt dan ook wenselijk.  

 

Ook de nationale douane instanties ondervinden vandaag moeilijkheden om de wettelijke regeling kracht 

bij te zetten. Het volume aan dergelijke zendingen is dan ook groot. In 2013 bedroeg de fractie commerciële 

zendingen met geringe waarde op het totaal van de zendingen in de EU gemiddeld 57%. In België was dit 

55%.158 Dit aantal wordt steeds groter maar daartegenover staat in de meeste gevallen geen grotere 

verwerkingscapaciteit wat een degelijke controle van deze zendingen extra moeilijk maakt. Daardoor 

komen heel wat goederen de douane-unie binnen op basis van foutieve declaraties zoals een verkeerde 

bepaling van de douanewaarde of onjuiste categorisering.159 Een andere praktische benadering om deze 

zendingen in de toekomst te gaan verwerken lijkt dan ook noodzakelijk. 

 

Aangezien talrijke nadelen van deze regeling vandaag duidelijk de overhand nemen, werd de optie 

onderzocht om deze definitief af te voeren.160 De afschaffing zou betekenen dat alle goederen die in het 

vrije verkeer worden gebracht, aan btw zouden worden onderworpen. Enkel de vrijstelling voor 

douanerechten tot een goederenwaarde van 150 euro zou standhouden. Daarbij zou de douaneregeling 

voor de import van goederen met een waarde tussen 10-22 en 150 euro behouden blijven en dus uitgebreid 

worden naar alle leveringen beneden de 150 euro. Eventuele administratieve vereenvoudigingen die 

lidstaten in dit specifieke scenario ingevoerd hebben, zouden behouden blijven.161  

                                                        
157 ERNST & YOUNG LLP, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small 
consignments. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 17. 
158 Zie tabel 30 "Proportions of international parcel receipts volumes by value in 2013" in ERNST & YOUNG LLP, 
Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments. Final Report., 
Brussel, Europese Commissie, 2015, 124. 
159 ERNST & YOUNG LLP, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small 
consignments. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 23. 
160 Zie optie 2 tot en met 6 in DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. 
Final Report - Lot 2, Luxemburg, European Union Publications, 2016. 
161 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 52. 
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De loutere afschaffing van deze regeling, zonder enige vereenvoudigingsregeling, zal niettemin een impact 

hebben op zowel ondernemingen als overheden. De impact op EU-ondernemingen zal eerder beperkt 

blijven aangezien de groep ondernemingen die leveren aan eindklanten d.m.v. import dit meestal doen op 

een indirecte manier waarbij de leverancier de invoer voldoet in eigen naam en dus schuldenaar is van de 

invoerrechten en btw bij invoer.162 De levering aan de eindklant moet dan gezien worden als een tweede 

belastbaar feit waarbij de plaats van levering de lidstaat van invoer is163 en dus niet meer het derde land 

vastgesteld volgens de algemene regel waarbij de plaats van levering geacht wordt te liggen op de plaats 

waar het goed zich bevindt op het tijdstip van vertrek164.  

 

De gevolgen zullen weliswaar belangrijker zijn voor niet-EU ondernemingen die actief zijn in de EU, zij het 

dan voornamelijk voor kleine tot middelgrote ondernemingen. Uit interviews blijkt dat grote niet-EU 

ondernemingen veelal in de EU over een vaste inrichting beschikken (bijvoorbeeld een magazijn) en voor 

btw-doeleinden geregistreerd zijn in één of meer lidstaten.165 De afschaffing heeft dus geen impact op deze 

ondernemingen aangezien de invoer van de verkochte goederen een B2B-transactie is (van hoofdkantoor 

in het derde land naar EU-vestiging) en de uiteindelijke levering aan de particulier een levering binnen de 

EU is.  

 

Door verruiming van het btw-toepassingsgebied naar alle invoerverrichtingen met een waarde kleiner dan 

150 euro, zullen KMO's in derde landen een aanzienlijke verhoging kennen op vlak van administratieve 

kosten. Er moet worden opgemerkt dat deze kosten een indirect karakter hebben aangezien het merendeel 

van de KMO's gebruik maakt van een post- of koerierdienst om enerzijds de goederen te leveren tot bij de 

eindklant en anderzijds de administratieve formaliteiten betreffende douane- en btw-verplichtingen af te 

handelen. De afschaffing van de regeling brengt met zich mee dat deze koeriersbedrijven een significante 

stijging zullen kennen in de tijd die vereist is om de zendingen administratief te behandelen, wat uiteindelijk 

ook een impact zal hebben op de levertijd en service van de koerier. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk 

dat de koerier hier extra middelen zal moeten voor inzetten. Uit een indicatieve tabel met een raming van 

de gemiddelde administratiekost per transactie voor koeriersbedrijven, zal deze een stijging kennen van 

2,34 naar 8,96 euro.166 Deze kost zal uiteraard (integraal) doorgerekend worden naar de KMO's die de 

initiële verkoop gerealiseerd hebben. Deze zullen op hun beurt de extra kost doorrekenen in de eindprijzen. 

In deze veronderstelling zouden niet-EU aanbieders tegen 2020 gemiddeld 4,6% duurder zijn dan hun EU-

                                                        
162 Art. 201, Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
163 Art. 32, tweede lid Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
164 Art. 32, eerste lid Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
165 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 55. 
166 Zie annex L – Indicative overview of average cost per consignment for processing an import of goods by courier 
firms and postal service providers in ERNST & YOUNG LLP, Assessment of the application and impact of the VAT 
exemption for importation of small consignments. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 103. 
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concurrenten.167 Er wordt dan ook verwacht dat deze niet-EU e-commercespelers marktaandeel zullen 

verlies ten gunste van EU-ondernemingen. De volumedaling wordt geschat op 10%.168 

 

De keerzijde van de medaille is niettemin positief voor overheden aangezien deze baat hebben bij de 

afschaffing van de regeling. De btw-basis wordt vergroot en ook de heffing vindt plaats volgens het 

bestemmingsbeginsel, namelijk volgens het tarief van toepassing in de lidstaat van levering of consumptie. 

Niettemin blijft de douane in de lidstaat waar de goederen voor het eerst de douane-unie binnenkomen, 

verantwoordelijk voor de invoercontrole en de inning van de btw.169 In de praktijk kan de lidstaat van invoer 

en consumptie van elkaar verschillen.  

 

Het gecombineerd effect van stap 1 en 2 op de btw-inkomsten zou leiden tot een gemiddelde stijging van 

18%, waarvan stap 2 de grootste impact heeft.170 De auteur merkt op dat dit resultaat toch enigszins 

genuanceerd moet worden. De studie lijkt maar in beperkte mate rekening te houden met het feit dat het 

volume inkomende goederen dat aan btw onderworpen wordt, significant zal toenemen wat de facto 

betekent dat aan de grens de controlecapaciteit zal moeten verhoogd worden en ook de 

inklaringsprocedure langer zal duren door de extra btw-formaliteiten. Dit kan ofwel opgevangen worden 

door capaciteitsverhoging of efficiëntere inklaringsprocedures. Beiden brengen additionele kosten met zich 

mee.  

 

Ten slotte brengt de studie nog een verrassend resultaat aan het licht, namelijk dat de mate waarin niet-

EU ondernemingen hun wettelijk verplichtingen naleven niet verbeterd maar significant verslechterd. De 

incentive om goederen foutief te gaan classificeren of onderwaarderen wordt groter, aangezien dit meteen 

een impact heeft op de verschuldigde btw. Het verlies aan btw-inkomsten door nalatigheid zou 15% 

stijgen.171 Bewijs voor deze stelling is te vinden in Frankrijk waar een btw-vrijstelling voor invoer van 

goederen via postorderbedrijven niet van toepassing is. 

 

 

5.3 Stap 3 - verruiming van het toepassingsgebied van de MOSS 
5.3.1 Introductie van de One Stop Shop voor alle B2C-leveringen 
Deze derde en laatste stap kan gezien worden als het sluitstuk van het hervormingsproces en moet zorgen 

voor een efficiënter, eenvoudiger maar voornamelijk meer geïntegreerd btw-systeem. De afschaffing van 

de regeling voor verkopen op afstand heeft tot gevolg dat elke onderneming die grensoverschrijdend 

verkoopt aan particulieren, zich vanaf de eerste euro moet registeren voor btw-doeleinden in het land van 

                                                        
167 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 60. 
168 Ibid, 61. 
169 Ibid, 55. 
170 Zie tabel 18 - Overview of Member States’ VAT revenues for Option 2 in DELOITTE, VAT Aspects of cross-border 
e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, Luxemburg, European Union Publications, 2016, 63. 
171 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 64. 
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verbruik. Wat de concrete gevolgen hiervan zijn en dat dit voornamelijk een impact zal hebben op KMO's 

werd al eerder uitgebreid uiteengezet. Zoals besproken zullen de negatieve gevolgen van deze afschaffing 

voor een belangrijk deel gecompenseerd worden door de invoering van een specifiek drempelbedrag aan 

verkopen dat nog aan de nationale btw-bepalingen mag onderworpen worden. Dit zal voornamelijk micro- 

en kleine ondernemingen ten goede komen. Het drempelbedrag van € 10.000 is evenwel laag voor een 

groot deel van de (middel)grote ondernemingen, die een substantieel klantenbestand hebben opgebouwd 

in de EU. De drempel zal daarbij ook sneller overschreden worden aangezien de vrijstelling van toepassing 

zal zijn op de totale omzet naar alle EU-landen samen en dus niet per lidstaat zoals vandaag het geval is.  

 

Om te voorkomen dat btw-verplichtingen voor ondernemingen een te complexe aangelegenheid zouden 

worden en zich zo zouden transformeren tot een beduidend storende factor in het economisch verkeer, 

wordt geopteerd voor een significante uitbreiding van het toepassingsgebied van de MOSS.172 Naast e-

services zou binnen de EU ook leveringen van goederen en diensten die belast worden in de lidstaat van 

verbruik (niet-e-services), op een vergelijkbare manier elektronisch verwerkt worden.  

 

De OSS (in de literatuur ook wel Single Electronic Mechanism of SEM genoemd) zal ondernemingen die 

de drempel overschrijden op een snelle en efficiënte manier in staat stellen om alle btw-verplichtingen die 

ze in de verschillende EU-lidstaten hebben, in één keer te voldoen (zie schema 4). De OSS zal analoog 

met de MOSS, vanaf 2021 ondernemingen de mogelijkheid bieden om één aangifte in te dienen in de 

lidstaat van identificatie voor alle intra EU-verkopen tijdens de rapporteringsperiode.173 Ook de betaling van 

de verschuldigde btw zal in één keer kunnen gebeuren. De ontvangen sommen worden ook hier door de 

lokale administratie herverdeeld over de verschillende gerechtigde lidstaten.  

 

De bepalingen in de bijzondere regeling voor de langs de elektronische weg verrichte diensten neergelegd 

in Titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 2 (niet-unieregeling) en afdeling 3 (unie-regeling) van de btw-richtlijn zullen 

aangepast worden om de verruiming van het toepassingsgebied te realiseren. Ook de eerder besproken 

verbeteringen aan het huidig MOSS-systeem, zoals een eenvoudigere regeling voor het opnemen van 

aangiftewijzigingen, zal van toepassing zijn op de uitbreiding van de MOSS.174 In het wetgevend voorstel 

is voorlopig nog geen sprake van enige vorm van compensatie voor de recurrente administratiekosten die 

lidstaten moeten dragen voor het innen van de btw-inkomsten ten gunste van andere lidstaten. Hierin kan 

evenwel nog verandering komen aangezien de Europese Commissie in de loop van 2017 komt met een 

finaal voorstel m.b.t. het definitieve btw-systeem voor grensoverschrijdende handel175 en ook de studie 

                                                        
172 Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards 
certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 2016, 
COM(2016)757 final, 6. 
173 Art. 4, Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as 
regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 2016, 
COM(2016)757 final. 
174 Zie tweede alinea van Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 
2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 
december 2016, COM(2016)757 final, 8. 
175 "To this end, the Commission will present in 2017 a legislative proposal for a definitive VAT system for cross-
border trade. This definitive VAT system will be based on the principle of taxation in the country of destination of the 
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waarop de uitbreiding van het systeem gebaseerd is176, dergelijke vergoeding voorstelt. 

 

177 
Schema 4: flowchart B2C-verkoop onder de One Stop Shop 

De introductie van de OSS zal ook de afschaffing van de vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen 

met een gering waarde in vergaande mate ondersteunen. In een studie voor de Europese Commissie 

werden verschillende opties onderzocht om de invoer van goederen met een waarde kleiner dan € 150 

snel en efficiënt te laten verlopen, zonder daarbij vergaande wijzigingen aan te brengen aan de huidige 

btw- en douanewetgeving.178 In het wetgevend voorstel werd uiteindelijk gekozen voor de combinatie van 

verschillende opties waarbij enerzijds verkopers in derde landen btw in rekening zullen moeten brengen op 

het moment van verkoop volgens de bepalingen van de lidstaat van de afnemer en anderzijds 

tussenpersonen, zoals digitale marktplaatsen en koeriers eveneens in het proces zullen betrokken worden 

door op vrijwillige basis namens de verkopers in te staan voor het aangeven en doorstorten van de 

ontvangen btw.179 Beiden kunnen een OSS-registratie voltrekken in een lidstaat naar keuze (tenzij ze al 

beschikken over een vestiging in de EU) zodoende een btw-aangifte te kunnen indienen voor alle EU-

verkopen gezamenlijk en het ontvangen btw-bedrag ook in één keer te kunnen doorstorten. Daarvoor zal 

een nieuwe afdeling 4 worden toegevoegd aan de bijzondere regeling vervat in Titel XII, hoofdstuk 6 van 

de btw-richtlijn op basis van dezelfde principes als in afdeling 2 en 3. Aan artikel 33, tweede lid van de btw-

                                                        
goods, as agreed by the European Parliament and the Council", Europese Commissie, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en. 
176 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 93. 
177 Ibid, 90. 
178 Ibid, 92. 
179 Art. 369m, Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC 
as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 
2016, COM(2016)757 final. 
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richtlijn wordt een tweede alinea toegevoegd zodat in het geval de lidstaat van invoer en de lidstaat van 

consumptie hetzelfde zijn, er een belastbaar feit plaatsvindt in deze laatste lidstaat. De btw wordt opeisbaar 

op het moment van acceptatie van de betaling en is eveneens het tijdstip van levering.180 In vergelijking 

met het huidig systeem, is dit een ingrijpende wijzing aangezien particulieren in de EU meteen zullen 

geconfronteerd worden met de verschuldigde btw op hun aankopen buiten de EU. Zo weten ze precies wat 

de uiteindelijke kostprijs zal zijn van hun aankoop en zal dit uiteindelijk ook leiden tot minder misbruik en 

verlies aan btw-inkomsten. Uit bevragingen blijkt immers dat vandaag heel wat particulieren hun 

commerciële zendingen uit derde landen weigeren op het moment dat de btw en douanerechten 

verschuldigd worden.181 In de praktijk staan meestal internationale koeriersbedrijven in voor de inning en 

worden deze kosten in veel gevallen niet meegedeeld aan de klant op het moment van aankoop door de 

verkoper. De goederen worden dan ook meestal pas vrijgegeven na betaling van deze sommen. Dergelijke 

situaties zullen in de toekomst dus kunnen vermeden worden.182  

 

De Europese wetgever lijkt in het wetgevend voorstel ook een ander standpunt in te nemen voor het geval 

er achteraf blijkt dat de afnemer van het goed of de dienst niet de eindverbruiker is. Hoewel de OSS en ook 

de MOSS in wezen gericht zijn op B2C-verkeer, komt het in de praktijk toch frequent voor dat de transactie 

toch kwalificeert als een B2B-transactie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de afnemer per vergissing 

zijn btw-nummer niet heeft meegedeeld. Onder de huidige MOSS-regeling kan de afnemer zijn btw-

nummer achteraf meedelen om deze situatie recht te zetten.183 De btw kan evenwel niet teruggevorderd 

worden via de gebruikelijke aftrek- en terugbetalingsprocedures in de lidstaat van identificatie. Om een 

terugbetaling te bekomen dient hij zich hiervoor te richten tot de dienstverrichter, die een verbeterde factuur 

moet opmaken en zijn aangifte dient te corrigeren.184 Onder de OSS zou de belastingplichtige afnemer in 

dergelijke situaties wel via de normale procedures de btw kunnen terugvorderen aangezien er expliciet 

werd opgenomen dat hij zijn recht van aftrek behoud ook al werd er btw in rekening gebracht via het 

speciale schema.185  

 

 

 

                                                        
180 Ibid, art. 369n. 
181 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 36. 
182 Ibid, 123. 
183 Zie punt 5.5.5. "Wat moet de dienstverrichter doen als de afnemer hem zijn btw-identificatienummer later 
meedeelt?" in Toelichting (Comm.) op de wijzigingen van de EU-btw-regels betreffende de plaats van 
telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten die in 2015 in werking treden (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
1042/2013 van de Raad), 3 april 2014, 52. 
184 Zie punt 5.5.7. "Kan een afnemer die een belastingplichtige is, maar door de dienstverrichter als een niet-
belastingplichtige is behandeld, de btw terugkrijgen die de dienstverrichter hem heeft aangerekend?" in Toelichting 
(Comm.) op de wijzigingen van de EU-btw-regels betreffende de plaats van telecommunicatie-, omroep- en 
elektronische diensten die in 2015 in werking treden (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad), 3 
april 2014, 52. 
185 Art. 178, g) Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 
2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 
december 2016, COM(2016)757 final. 
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5.3.1.1 Optie 1: invoer via directe registratie 
Onder de eerste optie zouden ook de douaneformaliteiten voor commerciële zendingen onder de € 150 tot 

een minimum gereduceerd moeten worden en dit voor alle EU-lidstaten. Er wordt gesuggereerd om de CN-

22 procedure of een andere vergelijkbare vereenvoudigingsprocedure veralgemeend te gaan toepassen.186 

Dit is praktisch realiseerbaar aangezien verkopers zich vooraf (elektronisch) geregistreerd hebben en er in 

geen geval nog btw moet betaald worden aan de grens. Daartoe wordt in artikel 143 van de btw-richtlijn, 

een vrijstelling opgenomen voor ondernemingen die op basis van hun gevalideerd btw-identificatienummer, 

gerechtigd zijn een invoer te verrichten onder het speciale schema. Fraude zou zodoende snel opgespoord 

kunnen worden. Uit het wetgevend voorstel blijkt dat ondernemingen in derde landen zich enkel onder 

bepaalde strikte voorwaarden rechtstreeks zullen kunnen registeren (zie schema 5). Directe registratie is 

mogelijk indien de onderneming een vestiging heeft in de EU, een aansprakelijk vertegenwoordiger heeft 

aangesteld in een EU-lidstaat of de onderneming gevestigd is in een land waarmee de Europese Unie een 

verdrag inzake wederzijdse bijstand heeft afgesloten.187 Indien geen van het voorgaande van toepassing 

is, kan de onderneming zich toch direct registreren in een lidstaat van identificatie mits expliciete toelating 

door deze lidstaat. Hiervoor zal de onderneming bewijskrachtige stukken moeten voorleggen waarin hij 

aantoont dat hij in het verleden geen (zware) inbreuken gedaan heeft op de wetgeving, hij een solvabele 

financiële positie heeft en hij over een transparante commerciële workflow beschikt die voldoende 

gedocumenteerd wordt.188 Uit het wetsvoorstel kan dus indirect worden afgeleid dat het aanstellen van een 

tussenpersoon eerder de regel wordt en directe registratie eerder de uitzondering. 

 189 
Schema 5: flowchart B2C-verkoop door niet-EU verkoper onder de OSS met directe registratie 

 

                                                        
186 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 93. 
187 Art. 369m, b) en d) Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 
2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 
december 2016, COM(2016)757 final. 
188 Art. 369m, c) Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 
2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 
december 2016, COM(2016)757 final. 
189 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 94. 
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5.3.1.2 Optie 2: invoer via tussenpersoon 
Onder de tweede optie kan de belastingplichtige een tussenpersoon aanstellen (zie schema 6). Digitale 

marktplaatsen voor goederen en ook koeriersbedrijven kunnen zodoende instaan voor de btw- en 

invoerformaliteiten namens de verkoper. Dit is ook vandaag al mogelijk doch zal de precieze werking 

enigszins anders verlopen. De verkoper blijft de ontvanger van de btw die zijn klant betaalt, doch stort deze 

door naar intermediair die instaat voor de aangifte. In het voorkomend geval dat dit een koeriersbedrijf is, 

zou dit simultaan kunnen gebeuren met de facturatie van de transport- en administratiekosten. Dit lijkt 

gelijkaardig aan de huidige behandeling van dergelijke verkopen maar met het belangrijke verschil dat het 

hier de verkoper zelf is die de btw voorfinanciert en niet de koerier. Deze optie is dan ook voornamelijk 

interessant voor kleinere ondernemingen die administratief ontlast zullen worden doordat ze zich niet meer 

moeten registreren binnen de OSS.  

190 
Schema 6: flowchart B2C-verkoop door niet-EU verkoper onder de OSS met intermediaire registratie 

 

5.3.1.3 Optie 3: vereenvoudigde procedure voor overige gevallen 
Ten slotte voorzag de Europese wetgever ook in een vangnet indien de onderneming geen gebruik maakt 

van zowel het speciale schema onder optie 1 als onder 2. In dit geval zouden de btw-formaliteiten moeten 

afgehandeld worden op dezelfde manier zoals die voor goederen boven de € 150 (zie schema 7). Wat 

douane betreft, zouden de huidige (vereenvoudigde) inklaringsprocedures voor de invoer van goederen 

met een geringe waarde van toepassing blijven, business as usual dus. Er werd echter voorzien om ook in 

dit geval op maandelijkse basis, een gelijkaardige elektronische aangifte in te dienen waarin de 

verschuldigde btw wordt aangegeven en betaald.191 Om ook het inklaren te versnellen worden deze 

goederen niet gecategoriseerd maar ingevoerd onder een algemene tariefcode met de enkele opgave van 

                                                        
190 Ibid, 96. 
191 Zie punt 4 in Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 
2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 
december 2016, COM(2016)757 final, 10. 
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de waarde van het goed en een korte beschrijving. De invoer gebeurt aan het standaard btw-tarief van de 

lidstaat van verbruik.192 Indien een verlaagd btw-tarief van toepassing is op het ingevoerde goed, zal de 

invoerder moeten expliciteren dat hij van dit tarief wenst gebruik te maken en moeten de huidige 

inklaringsprocedures gevolgd worden. De Europese Commissie lijkt met deze optie voornamelijk de 

koeriers- en postbedrijven een dienst te bewijzen voor zover een verkoper beroep doet op hun diensten 

maar zich (nog) niet geregistreerd heeft voor het speciale schema. 

 

 

 

 

193 
Schema 7: flowchart B2C-verkoop door niet-EU verkoper onder de OSS, residuele regeling 

 

5.3.2 Verwachte verbeteringen vanuit ondernemingsperspectief 
De OSS lijkt zich voornamelijk toe te spitsen op middelgrote ondernemingen, aangezien grote 

ondernemingen reeds voor btw-doeleinden geregistreerd zijn in de verschillende EU-lidstaten waar ze 

actief zijn. Toch kunnen deze laatste ook opteren om gebruik te maken van de OSS voor de lidstaten waar 

ze nog niet geregistreerd zijn of activiteiten willen opstarten. Belangrijk te vermelden is dat het OSS-

systeem een facultatief systeem blijft, ondernemingen hebben nog steeds de keuze om zich vrijwillig te 

registreren in andere lidstaten.  

 

Op basis van data verzameld m.b.t. de introductie en werking van de MOSS, wordt er geraamd dat (slechts) 

18% van de ondernemingen die een omzet hebben die groter is dan de vrijstellingsdrempel, zich zullen 

                                                        
192 Art. 369y, Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC 
as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, 1 december 
2016, COM(2016)757 final. 
193 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 98. 
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registreren voor de OSS.194 Niettemin is deze fractie goed voor meer dan 60% van het grensoverschrijdend 

handelsverkeer in de EU. De overige fractie is toe te wijzen aan grote ondernemingen die lokaal 

geregistreerd zijn.  

 

De afschaffing van de regeling verkopen op afstand en de vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen 

met een gering waarde, zou de facto leiden tot een aanzienlijke kostenverhoging. Deze verhoging wordt 

evenwel afgezet door de introductie van de OSS en bijkomende vereenvoudigingsmaatregelen. Er wordt 

er verwacht dat kosten gemiddeld 42% zouden dalen ten opzichte van de huidige gang van zaken.195 Het 

grootste deel van deze daling is toe schrijven aan de invoering van de vrijstellingsdrempel van € 10.000 

die vooral micro-ondernemingen ten goede zal komen. Indien we abstractie maken van de eenmalige 

opstartkosten, zouden ondernemingen die zich registreerden voor de OSS, hun gemiddelde 

administratieve kost 55% zien dalen tot € 2.071 per jaar. Het gebruik van de OSS zal ook voor de 

koeriersbedrijven voordelen opleveren. Zoals reeds aangehaald zal door de afschaffing van de 

vrijstellingsregeling voor invoer van goederen geringe waarde, meer zendingen aan een douanecontrole 

onderworpen worden. Doordat ook koeriers gebruik kunnen maken van de OSS samen met 

vereenvoudigde inklaringsprocedures, wordt er geraamd dat verwerkingskosten van zendingen onder de 

€ 150, 30% zullen dalen en de verwerking ook een stuk sneller zal kunnen gebeuren.196 

 

5.3.3 Verwachte verbeteringen vanuit overheidsperspectief 
De uitbreiding van de MOSS naar de OSS zal ook in het voordeel zijn van de lidstaten. Er kan algemeen 

worden aangenomen dat de btw-inkomsten zullen stijgen door het cumulatief effect van enerzijds de 

afschaffing van beide uitzonderingregimes en anderzijds een betere verdeling van de btw over de 

verschillende lidstaten.197 Het afschaffen van de regeling betreffende de verkopen op afstand zal leiden tot 

een verhoging van het gemiddeld btw-tarief toegepast op de levering van goederen in de EU aangezien 

het niet langer mogelijk zal zijn voor ondernemingen om zich strategisch te vestigen in lidstaten met een 

laag btw-tarief. Indien de algemene vrijstellingsdrempel overschreden werd, zal immers steeds het btw-

tarief moeten worden toegepast dat geldt in de lidstaat van consumptie. Heel wat EU-lidstaten zullen 

daardoor een algemene stijging aan belastbare leveringen en dus btw-inkomsten waarnemen. Dit wordt in 

vergaande mate ondersteund door het herverdelingsmechanisme tussen lidstaten, dat ook geïntegreerd 

zit in de OSS. Dit effect werd ook waargenomen na de invoering van de MOSS voor e-services. Indien de 

drempel niet overschreden werd, geldt het btw-tarief van de lidstaat van identificatie en komen ook de 

inkomsten aan deze lidstaat toe. Lidstaten die een hoge concentratie aan micro-ondernemingen kennen 

die eveneens online actief zijn, kunnen dus een bijkomend positief effect waarnemen.  

 

                                                        
194 DELOITTE, VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernisation. Final Report - Lot 2, 
Luxemburg, European Union Publications, 2016, 104. 
195 Ibid, 106. 
196 Ibid, 107. 
197 Ibid, 100. 
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De btw-inkomsten worden ook via een tweede kanaal positief beïnvloed door de afschaffing van de 

vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen met een geringe waarde. Aangezien goederen met een 

intrinsieke waarde tussen de 10 en 22 euro niet meer vrij van btw in het vrije verkeer kunnen worden 

gebracht, zal dit een uitbreiding van de btw-basis tot gevolg hebben. Daarbij wordt ook een hoge graad 

aan (vrijwillige) naleving van de btw-verplichtingen verwacht, zowel in hoofde ondernemingen in de EU als 

in derde landen.198 De One Stop Shop maakt het voor ondernemingen mogelijk om snel en eenvoudig aan 

hun btw-verplichtingen te voldoen waardoor incentives tot misbruik voor een groot deel wegvallen. Voor 

EU-ondernemingen is het hebben van een vestiging in een land met een laag btw-tarief of het opzetten van 

juridische constructie ter ontwijking van de drempels voor verkopen op afstand, niet langer zinvol. Voor 

ondernemingen buiten de EU is het eveneens niet langer nuttig om de douanewaarde van goederen te 

beïnvloeden om te kunnen genieten van een btw-vrijstelling. Daarbovenop kunnen lidstaten door de MOSS, 

veel sneller fraude in kaart brengen en aanpakken. Een van de voornaamste problematieken met 

betrekking tot de drempels van verkopen op afstand, was het nagaan of de drempel al dan niet 

overschreden werd in een bepaalde lidstaat door gebrek aan richtinggevende informatie. Dit probleem zal 

zich niet stellen binnen de OSS. Elke lidstaat dient namelijk voor de eigen nationale ondernemingen na te 

gaan of de algemene vrijstellingsdrempel overschreden werd en beschikt hiervoor over voldoende 

informatie en controlemogelijkheden. Een strikte controle hierop komt evenwel alle lidstaten ten goede. 

 

5.3.4 Enkele aandachtspunten 
Er kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding van de MOSS naar de levering van goederen en diensten, 

andere dan e-services, een belangrijke stap is in het realiseren van een definitief btw-systeem in de EU. 

Onder de OSS wordt de btw-heffing volgens het bestemmingsbeginsel voor een groot deel gerealiseerd. 

De heffing in de lidstaat van finale consumptie wordt nog gedeeltelijk verhinderd door de simultane 

invoering van een vrijstellingsdrempel waardoor verkopen nog belast worden in de lidstaat van oorsprong. 

Deze vrijstellingsregeling wordt evenwel verantwoord door het feit dat hierdoor een belangrijk deel van de 

micro-ondernemingen in de interne markt, blijvend grensoverschrijdend handel zal kunnen drijven zonder 

op grote (administratieve) barrières te botsen. De OSS maakt het ook mogelijk om een competitieve 

gelijkschakeling te realiseren tussen ondernemingen in de EU en in derde landen, voor wat betreft 

leveringen van geringe waarde. Gezien de transparantie van het systeem zal ook importfraude voor een 

belangrijk deel kunnen worden geminimaliseerd. Naast al deze voordelen blijven er evenwel nog steeds 

enkele verbeteringen mogelijk. Zo kan de belastingplichtige verkoper net als bij de MOSS, via zijn aangifte 

nog steeds geen recht op aftrek uitoefenen op de inkomende transacties in de landen waar hij (al dan niet) 

verkooptransacties heeft gerealiseerd. Dit moet nog steeds gebeuren via de VAT Refund-procedure. Ten 

slotte lopen ondernemingen ook onder het nieuwe schema nog steeds het risico om door 28 verschillende 

EU-lidstaten gecontroleerd te worden op hun leveringen in desbetreffende lidstaat. Dat dit in de praktijk 

heel wat onzekerheden en moeilijkheden met zich mee kan brengen, werd al eerder uiteengezet. 

Aangezien de MOSS als voorloper voor de OSS, nog niet zo lang operationeel is, is ook het aantal controles 

dat als praktijkvoorbeeld kan dienen, gering. Heel wat ondernemingen verkeren grotendeels ook vandaag 

                                                        
198 Ibid, 112. 
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nog in onwetendheid, hoe dit controleproces precies zal verlopen. Zoals al verschillende keren werd 

beklemtoond, blijft het dus belangrijk om ook op dit vlak verder in te zetten op harmonisatie. 
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6 HET DEFINITIEF BTW-STELSEL VOOR 

GRENSOVERSCHRIJDENDE B2B-LEVERINGEN: 

IMPLEMENTATIE VAN HET BESTEMMINGSBEGINSEL 
6.1 De invoering van een tijdelijke algemene verleggingsregeling als ad-

hocoplossing 
Uit de vorige hoofdstukken is duidelijk gebleken dat de huidige btw-technische behandeling van B2B-

transacties niet meer beantwoordt aan de huidige economische realiteit, wat onder meer leidt tot zware 

administratieve lasten voor ondernemingen en het systeem ook endemisch vatbaar is voor fraude. Vooral 

dit laatste heeft op Europees niveau geleid tot een serie van grootschalige onderzoeken naar de ultieme 

oplossing onder het mom van het zogenaamd definitief btw-systeem. Het definitief btw-systeem voor 

grensoverschrijdende B2B-handelstransacties, zal zoals later zal blijken een antwoord kunnen bieden op 

deze problematiek maar de implementatie zal pas kunnen plaatsvinden op lange termijn. Het lange 

tijdsbestek voor de implementatie wordt ook door de Europese Commissie erkend.199 Het niveau aan btw-

fraude is echter in sommige Europese landen zodanig problematisch dat een kortetermijnoplossing 

noodzakelijk wordt. In samenspraak met alle Europese landen en met de nodige ondersteuning van 

experten op vlak van btw, werd naar een passende oplossing gezocht en besloten om over te gaan tot de 

invoering van een tijdelijke algemene verleggingsregeling of Generalised Reverse Charge Mechanism 

(GRCM). 

 

Een verleggingsregeling inzake btw, is zeker niet nieuw en vormt een uitzondering op een van de 

basisprincipes van het btw-systeem, namelijk het fractioneel innen van de btw (zie schema 8). Indien de 

leverancier overgaat tot levering van een goed of dienst wordt hij aanzien als de schuldenaar van de 

ontvangen btw, onder de verleggingsregeling wordt de afnemer of medecontractant beschouwt als de 

schuldenaar van de btw. De leverancier brengt dus geen btw in rekening maar verlegt deze rechtstreeks 

naar de aangifte van de afnemer, die onder normale omstandigheden uiteraard ook nog zijn recht op aftrek 

behoudt (zie schema 9). Aangezien dergelijke regeling een uitzondering vormt op de algemene werking 

van het btw-stelsel, kunnen lidstaten deze regeling vandaag enkel toepassen in wettelijk vastgelegde, 

fraudegevoelige sectoren, waarvan de bouw de bekendste is.200 Op vraag van de lidstaten, kan de 

Europese Commissie beslissen om extra sectoren op te nemen in deze relatief statische lijst.201 Deze 

procedure duurt relatief lang, ongeveer 8 maanden. Onder strikte voorwaarden kan een lidstaat onder de 

                                                        
199 Commission staff working document (Comm.). Impact Assessement on the Generalised reverse charge 
mechanism accompanying the document: Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the 
common system of value added tax as regards the temporary application of the generalised reverse charge 
mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, 
SWD(2016)457 final, 11. 
200 Art. 199, Richtl.Raad nr. 2006/112/EG, 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1. 
201 Ibid, art. 199a. 
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QRM een dringende aanvraag indienen indien zij een hoge graad van fraude waarneemt in een van haar 

binnenlandse sectoren, deze procedure wordt zelden gebruikt.202 

 

 203 
Schema 8: btw-systeem met fractionele inning. 

 

204 
Schema 9: btw-systeem met algemene verlegging. 

 

Ook in België is de verleggingsregeling van toepassing op werken in onroerende staat in een B2B-

context.205 Doordat de medecontractant de schuldenaar wordt van de btw en de leverancier de 

verschuldigde btw niet meer werkelijk ontvangt, wordt de kans dat deze laatste verdwijnt zonder de btw 

door te storten naar de overheid, tot een minimum gereduceerd. In België is de verlegginsregeling binnen 

de bouwsector dan ook het gevolg van massale btw-fraude die buitenlandse bouwfirma’s in België 

pleegden. Na facturatie en ontvangst van het totale btw-bedrag verdwenen sommige van deze 

ondernemingen, met een groot verlies aan btw-inkomsten tot gevolg. 

 

                                                        
202 Ibid, art. 199b. 
203 Commission staff working document (Comm.). Impact Assessement on the Generalised reverse charge 
mechanism accompanying the document: Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the 
common system of value added tax as regards the temporary application of the generalised reverse charge 
mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, 
SWD(2016)457 final, 6. 
204 Ibid, 7. 
205 Art. 20, KB 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde. 
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Onder de algemene verlegginsregeling kunnen lidstaten opteren om de btw verplicht te laten verleggen 

naar de afnemer van de goederen/diensten bij een facturatiebedrag hoger dan € 10.000 inclusief btw.206 

De hoogte van deze drempel heeft tot gevolg dat B2B-transacties tussen micro-ondernemingen 

grotendeels buiten schot blijven en de administratieve kosten m.b.t. de verwerking van de btw-

verplichtingen dezelfde blijven als vandaag. In het B2B-verkeer tussen middelgrote en grote 

ondernemingen zal deze drempel sneller overschreden worden aangezien factuurbedragen in de meeste 

gevallen groter zijn dan € 10.000. Lidstaten kunnen niet vrij beslissen om deze regeling toe te passen, zij 

moeten hiervoor de toelating krijgen van de Europese Commissie en voldoen aan volgende 

voorwaarden207: 

• de VAT Gap, uitgedrukt als een percentage van de VTTL, bedraagt meer dan 5% in vergelijking 

met de het mediaanniveau van de VAT Gap op unieniveau; 

• het procentuele niveau van carrouselfraude bedraagt binnen de nationale VAT Gap, meer dan 

25%; 

• de lidstaat toont aan dat andere (reeds genomen) maatregelen niet in staat zijn om het 

fraudeniveau tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. 

 

Er werd expliciet gekozen voor een algemene verleggingsregeling, wat betekent dat deze van toepassing 

is op alle sectoren in het nationale handelsverkeer van de lidstaat in casu.208 De kans wordt immers groot 

geacht dat bij selectieve toepassing, de fraude zich zou verschuiven naar andere sectoren. In het artikel 

met de zonet vermelde voorwaarden, is eveneens een specifieke provisie opgenomen voor wat de 

aangrenzende buurlanden betreft.209 Deze kunnen desgewenst ook overgaan tot de invoering van een 

algemene verleggingsregeling. Uit een voorafgaande studie bleek namelijk dat indien een bepaalde lidstaat 

de algemene verleggingsregeling invoert en niet in staat is om de verschillende goederenstromen adequaat 

op te volgen, de kans reëel is dat de fraude zich verplaatst naar een andere (aangrenzende) lidstaten, 

aangezien goederen btw-vrij verhandeld worden zolang de eindverbruiker niet bereikt is.210 Aangezien er 

geen controles meer plaatsvinden bij het overschrijden van de grenzen binnen de interne markt, werd 

vastgesteld dat goederen in het buitenland verkocht worden aan eindverbruikers zonder dat er btw werd 

betaald en deze dus definitief verloren gaat. De auteur wijst ook op het feit dat een algemene 

                                                        
206 Art. 199c, 1) Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system 
of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to 
supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, COM(2016)811 final. 
207 Ibid. 
208 Zie punt 6: "If Member States choose to apply the GRCM, they should apply it to all supplies of goods and 
services above a defined threshold per invoice. The GRCM should not be restricted to any specific sector." van 
Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added 
tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods 
and services above a certain threshold, 21 december 2016, COM(2016)811 final, 7.  
209 Art. 199c, 2) Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system 
of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to 
supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, COM(2016)811 final. 
210 Commission staff working document (Comm.). Impact Assessement on the Generalised reverse charge 
mechanism accompanying the document: Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the 
common system of value added tax as regards the temporary application of the generalised reverse charge 
mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, 
SWD(2016)457 final, 36. 
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verleggingsregeling inderdaad de kans op fraude verkleint aangezien er in de distributieketen van 

desbetreffend product of dienst, geen btw meer in rekening wordt gebracht en dus ook niet verloren kan 

gaan. Alles hangt dus af van in welke mate de belastingplichtige die een levering verricht of zelf de 

goederen onttrekt, zijn btw-verplichtingen nakomt. Het risico wordt dus niet volledig uitgeschakeld doch 

eerder verlegd naar één schakel in de distributieketen. 

 

De toepassing van een GRCM brengt voor bedrijven ook extra administratiekosten met zich mee. Inzake 

B2B-verkeer zullen bijgevolg twee btw-systemen van toepassing zijn, een voor facturatiebedragen onder 

de € 10.000 incl. btw en een voor grotere bedragen. Deze wijzing zal extra aandacht vragen inzake de btw-

verwerking van de uitgevoerde transacties en zal in de praktijk een aanpassing van de huidige IT-systemen 

tot gevolg hebben. De verleggingsregeling zal ook een impact hebben op de kaspositie van bedrijven met 

zowel voor- als nadelen. Het grote voordeel is dat de voorfinanciering van de btw door ondernemingen in 

dit systeem grotendeels teniet wordt gedaan maar dat ook het tijdelijk kasvoordeel dat een onderneming 

kon genieten bij een verschuldigd btw-saldo wegvalt (m.u.v. de onderneming die de eindlevering verricht). 

Indien het GRCM naar verwachtingen functioneert, zou het niveau aan btw-fraude moeten dalen en ook 

leiden tot een positieve impact op de btw-inkomsten. Toch brengt de invoering ook extra kosten met zich 

mee, zij het op een indirecte manier. Het succes van de GRCM zal grotendeels afhangen of lidstaten in 

staat zullen zijn om binnen het systeem de nodige controles uit te voeren en nieuwe vormen van fraude 

snel te detecteren. De eventuele verschuiving van fraudepraktijken naar andere lidstaten zal enkel 

ingedamd kunnen worden door voldoende informatie-uitwisseling met de GRCM-lidstaat.211 Buurlanden 

zullen dus ook geconfronteerd worden met extra kosten, om de huidige inkomsten te behouden. 

 

Zoals reeds vermeld, is de GRCM een tijdelijke afwijking op de btw-richtlijn die lidstaten in staat stelt om 

op korte termijn grootschalige btw-fraude het hoofd te bieden. In het wetsvoorstel is dan ook een 

uitdovingsclausule met een termijn van vijf jaar voorzien.212 De Europese Commissie behoudt zich daarbij 

het recht om die op elk moment in te trekken, indien zij met voldoende bewijs vaststelt dat de regeling een 

significante negatieve impact heeft op de interne markt.213 Deze veiligheidsclausule is enigszins 

opmerkelijk maar niet helemaal onlogisch aangezien uit de bewoordingen van de Europese Commissie en 

ook in het voorafgaand onderzoek, kan besloten worden dat de precieze impact van deze algemene 

verlegginsregeling op de interne markt zo goed als niet kan voorspelt worden.214 Dit komt voornamelijk 

doordat dergelijke regeling uniek is en de nationale belastingadministraties weinig tot geen ervaring hebben 

                                                        
211 Ibid, 31. 
212 Art. 2, Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value 
added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of 
goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, COM(2016)811 final. 
213 Art. 199c, 6) Proposal (Comm.) for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system 
of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to 
supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, COM(2016)811 final. 
214 Commission staff working document (Comm.). Impact Assessement on the Generalised reverse charge 
mechanism accompanying the document: Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the 
common system of value added tax as regards the temporary application of the generalised reverse charge 
mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold, 21 december 2016, 
SWD(2016)457 final, 43. 
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op dit vlak. Naar mijns inziens is een negatieve impact op de interne markt in zekere mate realistisch. De 

Europese landen die vandaag in aanmerking komen voor deze algemene verleggingsregeling en dus een 

hoge VAT Gap kennen, situeren zich hoofdzakelijk in Zuid- en Oost-Europa. Deze landen vormen historisch 

gezien economische blokken die sterk afhankelijk zijn van elkaar. Het is dus niet ondenkbaar dat indien 

een lidstaat in een van deze blokken overgaat tot de invoering van de GRCM, fraude zich snel zal 

verschuiven naar de omliggende buurlanden. Dit zou leiden tot een domino-effect waarbij andere lidstaten 

als het ware gedwongen worden om ook over te gaan tot de invoering van de GRCM om de fraude in eigen 

land te beperken. 

 

6.2 De goederenstroom als basisprincipe voor het definitief taxatiemodel 
Sinds 2011 heeft de Europese Commissie het voornemen geuit om ook het toekomstig definitief btw-stelsel 

voor grensoverschrijdende B2B-transacties, in vergaande mate af te stemmen op een btw-heffing volgens 

het bestemmingsbeginsel215. Het huidig stelsel waarbij intracommunautaire transacties opgesplitst worden 

in een vrijgestelde levering en een belaste verwerving in het bestemmingsland, was bedoeld om een tijdelijk 

systeem te zijn. Bij de creatie van het Europees btw-systeem, was het politiek draagvlak om een vergaande 

harmonisatie door te voeren te klein. Hoewel de taxatie volgens het bestemmingsprincipe vandaag toch 

indirect verwezenlijkt wordt, is het systeem inefficiënt, complex en leidt het in sommige gevallen tot 

rechtsonzekerheid. Dit belet KMO's en micro-ondernemingen handel te drijven met andere EU-

ondernemingen en zet zodus een rem op de verdere groei van de interne markt. Zoals eerder besproken, 

maken frauduleuze B2B-transacties een belangrijk deel uit van de VAT Gap. De robuustheid tegen fraude 

zal dus een belangrijke invloed uitoefenen op de keuze van het toekomstig taxatiemodel. De algemene 

premisse achter het model is nog steeds dat de btw-technische behandeling van grensoverschrijdende 

transacties even eenvoudig moet zijn als die van binnenlandse transacties216. 

 

Sinds haar aankondiging in 2011, heeft de Europese Commissie samen met alle stakeholders een grondig 

onderzoek ingesteld naar de hoe dit definitief btw-systeem er concreet moet uitzien. In opdracht van de 

Commissie, werd midden 2015 een belangrijke studie gepubliceerd waarin alle mogelijke taxatiemodellen 

worden onderzocht evenals hun (economische) haalbaarheid217. De studie vormde het vetrekpunt voor 

verdere uitwerkingen en conclusies. Ondanks het feit dat de Commissie in het derde kwartaal van 2017 zal 

overgaan tot het publiceren van een wetgevend voorstel, is het nog relatief onduidelijk welke richting het 

voorstel precies zal uitgaan en dus voor welk specifiek model zal gekozen worden.218 De Commissie 

opende evenwel eind 2016 een publieke consultatie waarin bedrijven, belangengroepen, academici en 

                                                        
215 Communication (Comm.) on the future of VAT towards a simpler, more robust and efficient VAT system tailored to 
the single market to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, 6 
december 2011, COM(2011)851 final, 5. 
216 Ibid, 15. 
217 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015. 
218 Inception Impact Assessment (Comm.) on the proposal for a more efficient VAT treatment of cross-border 
business-to-business (B2B) supplies of goods and a simpler, fraud-proof definitive VAT system, 22 december 2016, 
www.ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_taxud_006_taxud_definitive_vat_en.pdf. 
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andere belanghebbenden op basis van een uitgebreide vragenlijst enerzijds kunnen aangeven wat hun 

mening is over het huidig systeem en anderzijds een reeks voorgestelde verbeteringen/veranderingen 

kunnen beoordelen.219 De raadpleging werd gesloten op 20 maart 2017, de resultaten zijn op het moment 

van schrijven nog niet openbaar gemaakt. Toch geeft de vragenlijst op zich, al inzicht in welke opties verder 

onderzocht worden en welke niet. Op basis van deze informatie kan er reeds een algemeen beeld geschetst 

worden over een aantal belangrijke modaliteiten van het definitief stelsel, zoals welk verloop de taxatie zal 

volgen en wie de schuldenaar zal worden van de btw. 

 

Uit de vragenlijst en voorbereidende werkzaamheden220 van de VAT Expert Group kan besloten worden 

dat de Europese Commissie prefereert om grensoverschrijdende transacties te taxeren op basis van de 

goederenstroom en daarmee kiest voor de toepassing van optie 2 in de voorafgaande studie221. Concreet 

zullen intracommunautaire transacties tussen ondernemingen btw-matig niet meer opgesplitst worden in 

een vrijgestelde levering en belaste verwering, maar zal er één transactie of levering plaatsvinden aan het 

btw-tarief van het land van bestemming van de goederen. Indien de goederen worden vervoerd door de 

leverancier, klant of een derde, wordt als plaats van levering aangemerkt de plaats waar het vervoer eindigt. 

In het voorkomend geval waarbij de goederen niet vervoerd worden, wordt de levering geacht te zijn 

plaatsgevonden op de plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van levering. Net zoals 

vandaag zal bij verkoop van goederen met vervoer van de ene lidstaat naar de andere, de btw geheven 

worden volgens de bepalingen van het land bestemming of aankomst. Dit heeft tot gevolg dat de leverancier 

zal moeten blijven beschikken over voldoende documentatie waarin wordt aangetoond dat de goederen in 

een bepaalde lidstaat werden geleverd en dit ongeacht of hij al dan niet zelf instaat voor het vervoer van 

de verkochte goederen. In het geval de leverancier zelf het vervoer regelt of voor zijn rekening neemt zal 

hij dit nog steeds kunnen op basis een geheel van overeenstemmende handelsdocumenten zoals de CMR 

en leveringsbonnen. De Belgische administratieve tolerantie betreffende het bewijs voor intracommunautair 

vervoer, in concreto het bestemmingsdocument, zou ook nog behouden kunnen blijven.222 Wanneer de 

klant instaat voor het vervoer zal het louter meedelen waar de goederen finaal geleverd zijn, voldoende zijn 

en dit binnen de 10 werkdagen.223 

 

De Europese Commissie en het merendeel van haar stakeholders lijken overtuigt te zijn van het feit dat de 

plaats waar de goederen finaal geleverd worden, de beste proxy is voor het bepalen van de plaats van 

finale consumptie en fiscale planning door ondernemingen zo goed als onmogelijk maakt. De Commissie 

                                                        
219 EUROPESE COMMISSIE, Public Consultation on the Definitive VAT system for Business to Business (B2B) intra-
EU transactions on goods, www.ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-
consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en. 
220 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade First Step: Issues 
to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 4. 
221 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 134. 
222 Beslissing Btw nr. E.T.129.460 dd. 01.07.2016 
223 Ibid, 135. 
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lijkt evenwel de optie nog open te houden om de vestigingsplaats van de klant als proxy te gebruiken.224 In 

dergelijk model gebeurt de taxatie dan niet op basis van de goederenstroom maar eerder volgens de 

contractenstroom zoals onderzocht in de studie onder optie 5.225 De toepassing van de btw wordt dan 

gelinkt aan de nationaliteit van de afnemer of aan de oorsprong van het btw-nummer dat hij opgeeft, 

ongeacht waar de goederen geleverd worden en zelfs of ze geleverd worden. In het geval de contractuele 

afnemer de goederen herverdeelt over andere inrichtingen in andere lidstaten, zal de heffing van de btw 

gebeuren in deze lidstaten a rato van de herverdeelde kosten. De taxatie binnen dit systeem zal in fine 

hetzelfde zijn als bij een systeem waarbij de goederenstroom wordt gevolgd maar wordt een stuk complexer 

en minder transparant. De effectieve heffing van de btw in de lidstaat van verbruik wordt pas verwezenlijkt 

wanneer de onderneming met zorg interne btw-correcties doorvoert wanneer hij goederen verplaatst naar 

andere inrichting en dit aantoont op basis van boekhoudkundige kostenstromen. 

 

In het nieuwe systeem wordt de leverancier aanzien als de schuldenaar van de btw die in principe de 

ontvangen btw moet doorstorten naar de administratie van het land van bestemming. Dit is een belangrijk 

verschilpunt met het huidig systeem, aangezien vandaag de betaling van de btw bij een 

intracommunautaire levering, door de leverancier wordt verlegd naar de aangifte van de verwerver. De 

koper van de goederen draagt dus de eindverantwoordelijkheid wat de afhandeling van de btw-

verplichtingen betreft. Dit verleggingsmechanisme is eveneens cashflow-neutraal aangezien er geen 

werkelijke betaling van btw plaatsvindt tussen de leverancier en koper. De koper berekent zelf volgens de 

internrechtelijke regels de verschuldigde btw op zijn verwerving en oefent gelijktijdig zijn recht op aftrek uit. 

In de hypothese dat dit binnen dezelfde aangifte gebeurt, is er sprake van een nuloperatie. De invoering 

van het nieuwe stelsel en de OSS, kunnen afhankelijk van het businessmodel, een belangrijke impact 

hebben op de kaspositie van ondernemingen. Ondernemingen waarbij de intracommunautaire verkopen 

groter zijn dan de intracommunautaire aankopen en zich dus in een netto-schuldpositie bevinden t.o.v. de 

btw-administratie, zullen een tijdelijk positief effect waarnemen op hun cashflow en het netto-

bedrijfskapitaal.226 Het omgekeerde geldt voor ondernemingen die een netto-vorderingspositie hebben. De 

onderneming kan bijvoorbeeld de tijdelijk beschikbare gelden productief aanwenden en hierop een interest 

realiseren of een interestbesparing realiseren op haar kaskrediet. In het andere geval zal de onderneming 

sneller geconfronteerd worden met het voorfinancieren van de btw tenzij het als CTP erkend is en zodus 

opnieuw de btw kan verleggen naar de aangifte (zie infra). De grootte van het effect is daarbij afhankelijk 

van een aantal belangrijke tijdsperiodes: de toegestane betalingstermijn van de factuur, de betalingsdatum, 

het tijdstip van indiening van de OSS-aangifte en het tijdstip van betaling/terugvordering van het btw-

saldo.227 De OSS-aangifte wordt verondersteld ingediend te zijn de 20ste dag volgend op de maand waarop 

                                                        
224 Zie vraag 33 "Should the B2B intra-EU supplies of goods be taxed in the Member State where the customer is 
located?" van de publieke consultatie. 
225 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 148. 
226 Ibid, 91-92. 
227 Ibid, 90. 
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ze betrekking heeft. Het is nog onduidelijk of ook de betaaltermijnen m.b.t. de saldi zal geharmoniseerd 

worden. Merk op dat deze termijnen erg kunnen verschillen afhankelijk van de desbetreffende lidstaat.228  

 

De auteur merkt op dat de impact op cashflows en ook het succes van de OSS op zich, grotendeels zal 

afhangen of de onderneming de mogelijkheid zal hebben om via het elektronisch systeem de btw kan 

recupereren die hij in andere lidstaten betaalt en zodus zijn recht op aftrek kan uitoefenen in de OSS-

aangifte. In het huidige MOSS-systeem voor e-services is het namelijk vandaag nog altijd niet mogelijk om 

de btw op de aankopen binnen de EU af te zetten op de verschuldigde btw. Hiervoor is nog steeds een 

individuele registratie nodig per lidstaat of moet de btw gerecupereerd worden via het elektronisch VAT 

Refund-systeem. Dit zou de praktische werkbaarheid van de OSS ernstig in het gedrag brengen en lijkt 

mijns inziens een van de belangrijkste kenmerken van dit systeem. De VAT Expert Group adviseert om 

deze aftrekregeling juridisch niet op te nemen in de richtlijn die de nieuwe B2B-regels vastlegt, maar deze 

eerder indirect te realiseren als een modaliteit van het OSS-systeem op zich, onder de vorm van een 

Europese verordening met directe werking.229 Lidstaten zullen bijgevolg een gemeenschappelijk standpunt 

moeten innemen over een aantal belangrijke praktische zaken zoals onder welke omstandigheden een 

onderneming kan overgaan tot terugbetaling van het btw-saldo, wanneer ze het saldo kan overdragen, wat 

de (terug)betalingstermijn is, welke sancties er van kracht zijn bij laattijdige betaling,... De studie lijkt daarbij 

nog eens stap verder te gaan en suggereert een globaal netting-systeem zodat compensatie tussen alle 

btw-saldi over de lidstaten heen mogelijk wordt met een intern verrekenmechanisme onder lidstaten tot 

gevolg.230 Een tegoed op lidstaat A en een schuld tegenover lidstaat B zou zodus kunnen gecompenseerd 

worden.231 De volledige opname van de binnenlandse aangifte in het systeem zou hierbij een logische 

aanvulling kunnen zijn en wordt eveneens als optie gesuggereerd door de VAT Expert Group.232 In het 

nieuwe systeem zal er wel een impact zijn op de cashflow van beide ondernemingen aangezien de 

leverancier hier wel effectief btw in rekening zal moeten brengen en dit volgens de tariefstructuur in het 

land van bestemming. De toe te passen facturatieregels zijn die van de lidstaat van vestiging van de 

leverancier.233 Om te voorkomen dat ondernemingen zich in elk land waar ze belastbare leveringen 

verrichten, zullen moeten registreren voor btw-doeleinden, wordt net als bij B2C-leveringen overgegaan tot 

de invoering van een OSS.234 De leverancier zal dus alle btw-verplichtingen met betrekking tot de 

                                                        
228 Zie tabel 19: Cash flow impact based on EUR 100,000 of VAT per return in ERNST & YOUNG LLP, Implementing 
the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and economic evaluation study. Final Report., 
Brussel, Europese Commissie, 2015, 93. 
229 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade First Step: Issues 
to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 11. 
230 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 94. 
231 Zie Specific OSS Issues (3) Compensation between credit and debit positions in the Member States where the 
taxable person is not established in European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for 
intra-EU trade First Step: Issues to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 28. 
232 Zie Specific OSS Issues (1) Intra-EU and local supplies in European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, 
Definitive VAT regime for intra-EU trade First Step: Issues to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 28. 
233 Ibid, 10. 
234 Communication (Comm.) on the future of VAT towards a simpler, more robust and efficient VAT system tailored to 
the single market to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, 6 
december 2011, COM(2011)851 final, 7. 
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intracommunautaire leveringen die hij verricht heeft, kunnen afhandelen in het land van vestiging. De 

werking van het systeem is analoog met de MOSS waarbij de leverancier de verschuldigde btw zal kunnen 

aangeven en doorstorten in het land van vestiging, die het dan op zijn beurt herverdeelt naar de gerechtigde 

lidstaten. Ondernemingen die gevestigd zijn in een land buiten de EU zullen zich in een lidstaat naar keuze 

kunnen registreren voor de OSS zodoende de in rekening gebrachte btw aan te geven en door te storten.        

 

Deze verandering heeft in het specifieke geval van België, ook belangrijke gevolgen voor de zogenaamde 

"groep van vier": belastingplichtigen onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, 

belastingplichtigen zonder recht op aftrek die uitsluitend vrijgestelde leveringen verrichten, 

belastingplichtigen onder de forfaitaire landbouwregeling en niet-belastingplichtige rechtspersonen. Onder 

de huidige regeling is de groep van vier niet verplicht een intracommunautaire verwerving te doen en dus 

de aankoop in een andere EU-lidstaat in België te belasten voor zover het bedrag gedurende het lopende 

of het vorige kalenderjaar, niet meer bedraagt dan € 11.200.235 Indien ze deze drempel overgeschreden 

heeft is ze verplicht de levering in België te laten belasten en een bijzondere aangifte in te dienen.236 De 

koper kan evenwel ook vrijwillig opteren om een ICV uit te voeren en de btw in België te voldoen.237 In het 

voorkomend geval dat de leverancier van de goederen, de goederen levert onder het stelsel van verkopen 

op afstand, is deze steeds belast in de lidstaat van de koper zonder in hoofde van deze laatste een ICV uit 

te maken. Door de afschaffing van de btw-technische opsplitsing van intracommunautaire transacties, 

zullen belastingplichtigen in de groep van vier steeds in België btw verschuldigd zijn op dergelijke 

aankopen. Het bijhouden van de drempel wordt daardoor overbodig en brengt dus een administratieve 

verlichting met zich mee. 

 

6.3 Business as usual voor Certified Taxable Persons 
Op het nieuwe btw-regime voor B2B-transacties, zal een belangrijke uitzondering bestaan voor de 

zogenaamde Certified Taxable Persons of kortweg CTP. Overheden kunnen btw-belastingplichtigen een 

specifieke erkenning verlenen als betrouwbare handelspartner waardoor deze het oude regime met 

verlegging van heffing kunnen blijven toepassen.238 Ondernemingen kunnen de CTP-status aanvragen bij 

de belastingadministratie in de lidstaat van vestiging en verkrijgen deze pas indien voldaan is aan een 

reeks strenge voorwaarden. Ondernemingen die de CTP-status verkregen hebben kunnen opnieuw 

goederen btw-vrij aankopen in andere EU-lidstaten en verkrijgen zodus de hoedanigheid van 

belastingschuldige evenwel met verlegging van de btw naar de eigen aangifte. De leverancier zal dus bij 

elke (nieuwe) transactie moeten nagaan of zijn klant al dan niet beschikt over een CTP-status. De 

Commissie lijkt dit praktisch te verwezenlijken door een extra prefix toe te voegen aan het btw-nummer, 

                                                        
235 Art. 25ter, §1, tweede lid, 2°, eerste lid b), Wetboek van de Btw. 
236 Art. 53ter, Wetboek van de Btw. 
237 Art. 25ter, §1, tweede lid, 2°, tweede lid, Wetboek van de Btw. 
238 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade Options based on 
VAT being charged by the supplier while tracking the flow of the goods. Issues to be examined, 12 november 2015, 
VEG N° 050, 13. 



 

 61 

dat kan teruggevonden en gecontroleerd worden in het bestaande VIES-systeem.239 Indien de 

onderneming geregistreerd is in meerdere lidstaten, zal hij deze erkenning in elke individuele lidstaat van 

vestiging moeten aanvragen. Indien een lidstaat een onderneming de CTP-status verleent moet deze 

evenwel erkend worden door elke andere lidstaat. 

 

De CTP-erkenning is in principe onbeperkt in de tijd, mits de erkenningsvoorwaarden blijvend vervuld zijn. 

Uit de voorbereidende werkzaamheden van de VAT Expert Group kan indirect worden afgeleid dat de 

lidstaten zelf de erkenningscriteria zullen mogen bepalen maar er toch aangestuurd wordt op set van 

algemene voorwaarden die van toepassing zijn in alle lidstaten.240 Dit is niet onlogisch aangezien de 

toepassing van het "oude" systeem meteen ook de vroegere mogelijkheden tot fraude en in het bijzonder 

MTIC-fraude, terug mogelijk maakt. Harmonisatie van de criteria zal dus de volledige interne markt ten 

goede komen. Lidstaten mogen zelf invullen hoe ze de controle op continue naleving van de criteria zullen 

aanpakken. Van zodra de onderneming niet meer voldoet, heeft de lidstaat het recht om de status in te 

trekken en valt de desbetreffende onderneming terug onder de algemene regel wat de intracommunautaire 

handelingen betreft. Deze intrekking zal evenwel geen retroactief karakter hebben, aangezien dit zou leiden 

tot heel wat rechtsonzekerheid omtrent de reeds uitgevoerde transacties, zowel voor de leverancier als de 

afnemer.241 De lidstaten zullen bijgevolg deze stopzetting meteen moeten laten doorwerken in het VIES-

systeem door enerzijds de intrekking van de CTP-prefix en het vermelden van de einddatum van de 

toekenning. Het is belangrijk deze wijziging snel te publiceren zodat leveranciers elke toekomstige levering 

btw-matig juist kunnen kwalificeren.  

 

Een aantal mogelijke manieren om te onderzoeken of de onderneming de CTP-status kan verkrijgen, 

werd ter beoordeling voorgesteld in de publieke consultatie van de Commissie242: 

 

• De mate waarin de belastingplichtige gedurende een bepaalde periode zijn btw-verplichtingen 

heeft nagekomen zoals het tijdig indienen van de btw-aangifte, betalen van het verschuldigd 

saldo,... 

• De opstart van een intern btw-controlemechanisme. 

• Identificatie van mogelijke risico's op basis van zelf-evaluaties. 

• Een gunstige risico-evaluatie van de interne btw-procedures op basis van een onafhankelijke, 

externe audit. 

                                                        
239 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade First Step: Issues 
to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 8. 
240 Ibid. 
241 Ibid, 9. 
242 Zie vraag 45 "Under the legislative changes to be proposed, the CTP status could be granted upon request of the 
taxable person if certain objective criteria are met. 
Please evaluate the importance assigned to each of the following criteria (scale of 1-5 with 5 representing the most 
important, it is possible to assign the same evaluation to different criteria)" van EUROPESE COMMISSIE, Public 
Consultation on the Definitive VAT system for Business to Business (B2B) intra-EU transactions on goods, 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-
system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en. 
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• Bewijs van voldoende solvabiliteit of garanties door derden. 

• Standard Audit File for Tax. 

 

6.4 De gevolgen voor ondernemingen 
De invoering van de nieuwe B2B-regels voor de levering van goederen, zal een aantal belangrijke 

voordelen met zich mee brengen voor ondernemingen. Het belangrijkste voordeel is het feit dat 

ondernemingen zich niet meer voor btw-doeleinden zullen moeten registreren in andere EU-lidstaten. Tot 

op vandaag was dit in welbepaalde gevallen een verplichting, bijvoorbeeld wanneer een onderneming 

beschikt over een magazijn in een andere lidstaat waaruit goederen worden geleverd. Doordat 

intracommunautaire transacties niet meer opgesplitst worden in twee leveringen, verdwijnt daarmee ook 

de noodzaak om een intracommunautaire opgave in te dienen, wat een bijkomende administratieve 

verlichting uitmaakt. Het indienen van een opgave met alle intracommunautaire handelingen (listing) is 

onder het huidig systeem verplicht voor elke onderneming die een goed heeft geleverd (verwerft) in (uit) 

een andere EU-lidstaat. Deze listing is belangrijk controledocument voor overheden en laat hen toe na te 

gaan of elke verlegde handeling wel effectief door de afnemer werd aangegeven en belast. Aangezien het 

verleggingsmechanisme niet meer wordt toepast in het nieuwe systeem, wordt deze listing overbodig en 

zal deze bijgevolg worden afgeschaft.243 Het systeem zou dus in het algemeen moeten leiden tot een 

administratieve verlichting voor bedrijven die kostenbesparingen met zich meebrengt. Ook hier blijft de 

kerngedachte dat de btw-compliancekost voor de afhandeling van een verkoop aan een klant binnen de 

EU gelijk moet zijn aan die van een binnenlandse verkoop. Tegenover de zonet vernoemde voordelen 

staan evenwel ook een aantal nieuwe administratieve verplichtingen. Eenmalige kosten zoals aanpassen 

van de bestaande boekhoudprogramma's, hertekenen van interne controleprocessen en opleidingen voor 

het personeel om ze vertrouwd te maken met de nieuwe OSS-aangifte. Maar ook wederkerende kosten 

zoals het nagaan of de klant beschikt over een CTP-status en de verplichting voor de klant om bij elke EU-

aankoop het btw-nummer van de leverancier op te geven in zijn aangifte.244 

 

Doordat de leverancier verplicht wordt om de levering van zijn goederen steeds te belasten volgens de 

btw-regels in het land van aankomst van de goederen, zal hij dus steeds moeten rekening houden met de 

tariefstructuur die geldt in dit land. De tariefstructuur is op Europees niveau niet geharmoniseerd wat 

betekent dat elk Europees land naast het standaard btw-tarief ook beschikt over tal van verlaagde tarieven 

die van toepassing zijn op specifieke soorten goederen en diensten. Het zal dus voor ondernemingen een 

grote administratieve last zijn om telkens na te gaan welk btw-tarief van toepassing is op de goederen die 

zij leveren. De Europese Commissie is zich bewust van deze problematiek en lijkt aan te sturen op een 

harmonisatie van de verlaagde btw-tarieven op EU-niveau.245 Concreet zou een onderneming via een 

webportaal voor specifieke categorieën goederen eenvoudig kunnen nagaan of er een verlaagd tarief van 

toepassing is en zo ja wat dit tarief is. Een alternatief is de globale toepassing van het standaard btw-tarief 

                                                        
243 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade First Step: Issues 
to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 8. 
244 Ibid, 15. 
245 Ibid, 30. 
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bij elke intracommunautaire B2B-levering.246 Dit zou echter de impact op de cashflow van ondernemingen 

significant versterken, zoals eerder werd uiteengezet. De auteur merkt op dat de vereenvoudiging of 

harmonisatie van de btw-tariefstructuur in de EU een conditio sine qua non is voor de maximale efficiënte 

en effectiviteit van dit nieuwe btw-stelsel. 

 

De uiteindelijke besparing op compliancekosten werd geraamd en wordt in vergaande mate beïnvloed door 

de grootte van de onderneming. Voor micro- en kleine247 ondernemingen werd een kostenverhoging 

waargenomen van 15% in jaar 1 en 6% in de daaropvolgende jaren.248 Voor middelgrote249 ondernemingen 

werd een kostenreductie waargenomen van 7% en 17% respectievelijk.250 Voor grote251 ondernemingen 

was dit 5% en 11%.252 Het nieuwe systeem kom dus voornamelijk (middel)grote ondernemingen ten goede. 

De verklaring is enigszins logisch aangezien de groep kleine groep ondernemingen zelden geconfronteerd 

wordt met complexe intracommunautaire transacties waar btw-registratie in een ander land vereist is en in 

tegenstelling tot vandaag elke B2B-levering zal moeten belasten. Kleine ondernemingen zullen zich ook 

sneller door een externe adviesgever, moeten laten bijstaan voor het voldoen van de btw-formaliteiten 

zoals het invullen van de OSS-aangifte. De Europese Commissie zal daarom een specifieke 

vereenvoudigingsregeling uitwerken voor deze groep ondernemingen, de auteur vermoedt dat dit 

gelijkaardig zal zijn met de vrijstellingsregeling in het nieuwe B2C btw-stelsel. In de loop van 2017 komt de 

Commissie met een wetgevend voorstel hieromtrent.253 

 

6.5 De gevolgen voor lidstaten 
Samengevat kan worden gesteld dat de implementatie van de One Stop Shop door lidstaten, het eerste 

jaar en volgende jaren bijkomende administratieve kosten met zich zal meebrengen. Het implementatiejaar 

zal voornamelijk gekenmerkt worden door hogere personeelskosten (o.a. door opleidingen) en IT-kosten 

in het bijzonder. Deze kost wordt geraamd op 239 miljoen euro (gewogen gemiddelde) maar moet enigszins 

                                                        
246 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 83. 
247 De studie definieert deze groep ondernemingen als SME Type 1 met volgende kenmerken: omzet < 50 miljoen 
euro, aantal personeelsleden < 250 en is enkel voor btw-doeleinden geregistreerd in de lidstaat van vestiging. 
248 Zie tabel 15 "Taxation following the flow of the goods net cost impact - Scenario 2" in ERNST & YOUNG LLP, 
Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and economic evaluation study. 
Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 84. 
249 De studie definieert deze groep ondernemingen als SME Type 2 met volgende kenmerken: omzet < 50 miljoen 
euro, aantal personeelsleden < 250 en is voor btw-doeleinden geregistreerd in meer dan 1 maar minder dan 6 EU-
lidstaten. 
250 Zie tabel 15 "Taxation following the flow of the goods net cost impact - Scenario 2" in ERNST & YOUNG LLP, 
Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and economic evaluation study. 
Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 84. 
251 De studie definieert deze groep ondernemingen als grote onderneming met volgende kenmerken: omzet > 50 
miljoen euro, aantal personeelsleden > 250 en is voor btw-doeleinden geregistreerd in 6 of meer EU-lidstaten. 
252 Zie tabel 15 "Taxation following the flow of the goods net cost impact - Scenario 2" in ERNST & YOUNG LLP, 
Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and economic evaluation study. 
Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 84. 
253 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade Options based on 
VAT being charged by the supplier while tracking the flow of the goods. Issues to be examined, 12 november 2015, 
VEG N° 050, 14. 
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genuanceerd worden aangezien IT-kosten evenwel kleiner kunnen uitvallen daar het merendeel van de 

lidstaten reeds belangrijke ervaring heeft opgebouwd n.a.v. de MOSS.254 De daaropvolgende jaren zullen 

voornamelijk gekenmerkt worden door IT-kosten onder de vorm van onderhoud. Het gewogen gemiddelde 

van deze kost wordt geraamd op 182 miljoen euro. 

Tegenover deze kosten staat evenwel voor lidstaten een belangrijk voordeel, namelijk een grootschalige 

terugdringing van btw-fraude en in het bijzonder MTIC-fraude. Het minimaliseren van de verschillende 

fraudemogelijkheden binnen het btw-systeem is een van de hoofddoelen van het nieuwe B2B-systeem. 

Zoals eerder verduidelijkt is het voor fraudeurs vandaag mogelijk om grootschalige btw-carrousels op te 

zetten doordat intracommunautaire levering worden vrijgesteld van btw. De nieuwe btw-regels zullen hier 

verandering in brengen, aangezien er ook in B2B-context, steeds btw zal moeten in rekening gebracht 

worden (tenzij het een CTP betreft). MTIC-fraude zal zodus in vergaande mate beperkt worden, meer 

specifiek tot de btw die op de marge berekend wordt. Dit type fraude zal evenwel niet volledig uitgeschakeld 

kunnen worden aangezien de frauderende koper de betaalde btw weliswaar wel nog kan recupereren via 

de aangifte indien hij recht op aftrek heeft. Het systeem zal evenwel ook in deze gevallen btw-fraude snel 

kunnen identificeren aangezien de koper bij een intracommunautaire aankoop steeds het btw-nummer van 

de verkoper zal moeten opgeven in de OSS-aangifte om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen.255 De 

lokale btw-administratie zal bijgevolg snel bij een andere lidstaat informatie kunnen inwinnen of de btw al 

dan niet werkelijk in rekening werd gebracht door de verkoper in deze lidstaat. In het geval de koper de 

terugbetaling van de btw zou vragen in zijn aangifte, zal dit vaak gepaard gaan met een teruggaafcontrole 

waarbij de grondslag van de teruggaaf zal moeten aangetoond worden op basis van aankoopfacturen en 

andere bewijskrachtige stukken. Uit een analyse blijkt ten slotte dat MTIC-fraude een substantieel deel 

uitmaakt van de VAT-Gap en goed is voor een jaarlijks verlies aan btw-inkomsten tussen de 44,5 en 53,2 

miljard euro.256 De invoering van het nieuwe btw-regime voor B2B-verkopen zal MTIC-fraude kunnen 

terugdringen met 83% of tot 8,2 miljard euro.257 Dit betekent een verhoging van de btw-inkomsten op EU-

niveau van 4,5% of voor België van 3,23% (cijfers 2011).258 Rekening houdend met het Europees 

gemiddelde voor de kosten gerelateerd aan de OSS, zal het netto-effect voor België positief zijn en dus 

nieuwe btw-inkomsten met zich meebrengen. 

  

                                                        
254 Zie tabel 22 "Taxation following the flow of the goods (Base)" in ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 
'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and economic evaluation study. Final Report., 
Brussel, Europese Commissie, 2015, 100. 
255 European Commission - TAXUD - VAT Expert Group, Definitive VAT regime for intra-EU trade First Step: Issues 
to be examined, 5 september 2016, VEG N° 057, 15. 
256 ERNST & YOUNG LLP, Implementing the 'destination principle' to intra-EU B2B supplies of goods. Feasibility and 
economic evaluation study. Final Report., Brussel, Europese Commissie, 2015, 117. 
257 De studie veronderstelt een algemene verkoopmarge van 20% en baseert zich hiervoor op een paper van de ECB 
getiteld: "Mark-ups in the euro area and the US over the period 1981-2004. A comparison of 50 sectors." 
258 Zie tabel 33 "Impact of Options 2 and 5 on MTIC fraud based on 2011 estimates (in EUR/millions) in ERNST & 
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7 ALGEMEEN BESLUIT 
De snelle opkomst van de digitale economie heeft belangrijke veranderingen teweeggebracht in het 

economisch verkeer van goederen en diensten. Transacties verlopen aan een hoge snelheid over 

landsgrenzen heen, waarbij de levering van elektronische diensten steeds belangrijker wordt. Deze 

innovaties hebben echter de bestaande belastingstructuren ingehaald, wat leidt tot inefficiënties en 

mogelijkheden tot fraude. Op Europees niveau wordt er heel wat aandacht besteed aan de btw-implicaties 

van digitale handelsvormen en wordt er eveneens hard gewerkt aan een btw-systeem dat meer 

beantwoordt aan de hedendaags economische realiteit. Hoewel het waarschijnlijk is dat de meest 

ingrijpende wijzigingen nog niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, is de introductie van de 

MOSS voor e-services een eerste belangrijke stap in de verdere harmonisatie en vereenvoudiging van het 

btw-systeem in de EU. Beleidsmakers en experten zijn het er evenwel unaniem over eens dat het nieuwe 

systeem moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden: 

1. het waarborgt de btw-neutraliteit; 

2. het herleidt compliancekosten voor ondernemingen tot een minimum; 

3. het is robuust tegen fraude en herstelt in grote mate de VAT Gap. 

 

Het definitief btw-stelsel zal gebaseerd zijn op een strikte toepassing van het bestemmingsbeginsel, wat 

ervoor zorgt dat elke handeling getaxeerd wordt op de plaats waar het werkelijk verbruik plaatsvindt en 

elke lidstaat de btw ontvangt waar hij recht op heeft. Dergelijke belasting is veelal niet te verzoenen met 

de voorwaarde om compliancekosten voor ondernemingen laag te houden. Een btw-heffing op de plaats 

van bestemming van de goederen/diensten heeft in de praktijk veelal tot gevolg dat ondernemingen zich 

in meerdere landen voor btw-doeleinden moeten registreren, wat compliancekosten significant doet 

toenemen. Om dit ongunstig effect tegen te gaan worden daarom een aantal 

vereenvoudigingsmaatregelen voorgesteld met specifieke aandacht voor KMO's. De meervoudige 

registratieplicht waarmee ondernemingen geconfronteerd worden wanneer ze hun producten of diensten 

aanbieden in meerdere EU-landen, zal in de toekomst vermeden kunnen worden door de uitbreiding van 

de MOSS naar een globaal systeem waarin onder meer ook de levering van goederen wordt in 

opgenomen. Startende ondernemingen zullen zodoende gespaard blijven van omvangrijke 

compliancekosten en bestaande ondernemingen kunnen onder voorwaarden opteren om het systeem te 

gaan toepassen, wat in de meeste gevallen zal leiden tot kostenreducties. Deze vereenvoudiging zal 

belangrijke voordelen met zich meebrengen die de verdere economische ontwikkeling van de interne markt 

positief zullen beïnvloeden. 

 

De invoering van een geharmoniseerd elektronisch btw-aangifte- en betalingssysteem m.b.t. de levering 

van goederen in de EU, is voor beleidsmakers en experten vandaag geen volledig onbekend terrein 

aangezien begin 2015 een gelijkaardig systeem werd geïntroduceerd voor e-services. Dit systeem zou 

vanaf 2021 uitgebreid worden naar de levering van goederen in B2C-context. Uit een eerste analyse van 

de MOSS kunnen belangrijke lessen getrokken worden voor enerzijds verbeteringen aan het systeem op 

zich maar anderzijds ook voor wat de uitbreiding ervan betreft. Zo kan geconcludeerd worden dat het 

systeem een succes is en vandaag zonder al te grote problemen operationeel is. Voor heel wat EU-
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ondernemingen en niet-EU ondernemingen, is het systeem een belangrijke vereenvoudiging. Een 

opmerkelijke vaststelling is evenwel dat het aantal registraties binnen het systeem, relatief klein is in 

vergelijking met het totaal aantal aanbieders van e-services. Uit de analyse blijkt dat er een zekere 

consolidatie optreedt voor wat de aangifte van de handelingen betreft, aangezien heel wat KMO's gebruik 

maken van de mogelijkheid om via een intermediair hun diensten aan te bieden. Deze intermediair neemt 

nagenoeg alle btw-formaliteiten op zich wat voor menig KMO een belangrijke administratieve verlichting 

uitmaakt. De Europese Commissie heeft met de invoering van de MOSS in ieder geval de 

compliancekosten voor ondernemingen significant kunnen minimaliseren zonder daarbij af te wijken van 

een btw-heffing volgens bestemming van de diensten. In sommige gevallen kan de kostenreductie oplopen 

tot 95%. Het systeem brengt ook belangrijke voordelen met zich mee voor overheden. Doordat elke 

handeling getaxeerd wordt op de plaats waar het werkelijk gebruik plaatsvindt, zijn de netto-btw-inkomsten 

van zo goed als alle EU-lidstaten gestegen. Ten slotte werden nog een aantal noodzakelijke toekomstige 

verbeteringen geïdentificeerd. Ten eerste dient er zo snel mogelijk op Europees niveau een 

gemeenschappelijk standpunt worden ingenomen over welke diensten vallen binnen het 

toepassingsgebied vallen van de MOSS en welke niet. Ondanks de vereenvoudiging is het systeem nog 

te complex en kostelijk voor een groot deel micro- en kleine ondernemingen. Daarom werd er recentelijk 

een wetgevend voorstel gepubliceerd om een vrijstellingsregeling in te voeren voor deze groep 

ondernemingen zodat zij onder een bepaalde drempel, e-services kunnen leveren met toepassing van de 

nationale btw-wetgeving. Het voorstel introduceert ook een vereenvoudigde bewijslast voor 

ondernemingen voor wat de plaats van levering betreft. Een duidelijke regeling omtrent de organisatie van 

btw-controles in het systeem laat evenwel nog steeds op zich wachten. 

 

Eind 2016 werd door de Europese Commissie voor het eerst een aantal belangrijke wetgevende 

voorstellen gepubliceerd m.b.t. de uitbreiding van de MOSS naar de OSS. Deze uitbreiding behelst de 

levering van goederen in B2C-context en de implementatie zal in een aantal stappen verlopen, met 

belangrijke wijzigingen aan het huidige systeem tot gevolg. Ten eerste wordt de regeling voor verkopen 

op afstand definitief afgeschaft, waardoor ondernemingen in principe vanaf de eerste verkoop in een 

andere EU-lidstaat de daar toepasselijke btw-wetgeving zullen moeten toepassen. Om nefaste gevolgen 

voor kleine ondernemingen te voorkomen, wordt tot een bedrag van € 10.000 aan EU-verkopen, de lidstaat 

van identificatie aanzien als de lidstaat van levering. Deze kleine ondernemingen kunnen dus onder de 

drempel, de nationale btw-wetgeving blijven toepassen voor deze verkopen m.u.v. het btw-tarief dat 

vermoedelijk nog steeds het tarief zal zijn van het land waar de goederen effectief verbruikt worden. De 

tweede stap houdt de afschaffing van de vrijstellingsregeling voor de invoer van goederen met een geringe 

waarde in. Alle goederen ongeacht hun waarde zullen bij het binnenkomen in de douane-unie onderworpen 

worden aan btw waardoor invoerfraude op dit vlak wordt tenietgedaan. De afschaffing moet eveneens de 

oneerlijke concurrentie met ondernemingen uit derde landen uitschakelen. Voorgaande wijzingen hebben 

een snellere registratieplicht tot gevolg met de daar bijhorende kosten. Dit zal evenwel opgevangen worden 

door de introductie van de OSS. De OSS zal voornamelijk middelgrote ondernemingen belangrijke 

voordelen bieden en een gemiddelde kostendaling met zich meebrengen van 42%. Net als bij de MOSS 
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vandaag, is er in het voorstel nog steeds geen regeling opgenomen om via de aangifte de verschuldigde 

btw op de gedane aankopen in aftrek te brengen. 

 

Uit verschillende studies blijkt dat de huidige VAT Gap voor een groot deel te wijten is aan grootschalige 

btw-fraude bij B2B-transacties, zoals bijvoorbeeld de btw-carrousels. Daarom wordt ook hier gestreefd 

naar een vergaande hervorming van de btw-behandeling van B2B-transacties. De Europese Commissie 

komt eind 2017 met een belangrijk wetgevend voorstel op dit gebied. Uit verschillende werkdocumenten 

kan afgeleid worden dat het huidig systeem, initieel bedoelt als een tijdelijk systeem waarbij transacties 

opgesplitst worden in een vrijgestelde levering en een belaste verwering, zal worden afgeschaft. In 

tegenstelling tot vandaag zullen ondernemingen bij elke B2B-verkoop meteen btw in rekening moeten 

brengen aan het tarief dat van toepassing is in de lidstaat waar de goederen geleverd worden. Het systeem 

is dus gelijkaardig met dat voor B2C-leveringen, maar met het belangrijke verschil dat hier steeds de 

goederenstroom wordt gevolgd. Ondernemingen kunnen evenwel door de overheid erkend worden als 

betrouwbare handelspartner waardoor zij het oude systeem kunnen blijven toepassen. De vraag blijft 

echter of hiermee niet opnieuw de deur op een kier wordt gezet voor fraude aangezien in het geval een 

frauduleuze onderneming toch erkend wordt als CTP, dit vergaande gevolgen zal hebben. Niettemin wordt 

ook hier verwacht dat de mogelijkheid om een elektronische btw-aangifte in te dienen voor alle EU-landen 

samen, de compliancekosten voor ondernemingen significant zal doen verlagen. Ook een positief effect 

op de overheidsinkomsten wordt verwacht aangezien de mogelijkheden tot fraude ernstig beperkt worden. 

In tegenstelling tot de systemen die hiervoor besproken werden, is hier wel sprake van de mogelijkheid 

om via het systeem, de btw-aftrek uit te oefenen op de inkomende handelingen. De optie om alle 

handelingen en dus ook de nationale, op te nemen in één aangifte wordt eveneens overwogen. De 

invoering van dergelijk systeem kan nog jaren duren, niettemin blijft de VAT Gap een prangend probleem. 

De Commissie wil daarom bepaalde landen tijdelijk een oplossing bieden onder de vorm van een tijdelijke 

algemene verleggingsregeling, gelijkaardig met de Belgische regeling voor werk in onroerende staat. De 

vraag blijft echter of dit werkelijk een oplossing zal zijn, aangezien de kans dat de fraude zich zal verleggen 

of op andere manier zal voordoen, reëel is.   
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