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Van Europees BTW-nieuws naar een nog completer BTW-bulletin
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Een nieuw seizoen: een nieuwe naam. U vraagt zich misschien af of u het goede blad in de bus hebt aangetroffen. Jazeker.
Namens de redactie geef ik u een korte toelichting op de naamswijziging van Europees BTW-nieuws in BTW-bulletin, en de
koerswijziging die de naamswijziging ingaf.

Europees BTW-nieuws heeft u vanaf haar eerste aflevering in 1992 geïnformeerd over BTW- onderwerpen met een
internationaal karakter. Vanwege de grote veranderingen die zich op BTW-gebied in de EU per 1 ajanuari 1993 hebben
voorgedaan in verband met de opheffing van de fiscale grenzen binnen de EU, stond het internationale BTW-nieuws
voornamelijk in de actualiteit. De eenwording van Europa bracht een grote hoeveelheid nieuwe Europese en nationale
BTW-regel geving met zich mee en Europees BTW-nieuws heeft getracht u daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te
houden.
Inmiddels zijn de meeste bedrijven in Nederland en hun adviseurs gewend geraakt aan de nieuwe BTW-regelgeving in
verband met de interne markt. Ook is de storm van nieuwe regelgeving op genoemd terrein enigszins tot bedaring
gekomen. De laatste tijd is de aandacht in BTW-land meer verschoven naar echte nationale BTW-issues, waarmee u net zo
goed wordt geconfronteerd. Het voorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting in verband met de bestrijding van
constructies met betrekking tot onroerende zaken staat bijvoorbeeld nogal in de actualiteit. In de afgelopen jaren heeft dit
wetsvoorstel in elk geval voor de meeste opschudding in BTW-land gezorgd.
De redactie en de uitgever zagen in deze aandachtverschuiving aanleiding om het vakterrein van het blad te verbreden en
naast internationale BTW-onderwerpen ook aandacht te gaan besteden aan nationaal BTW-nieuws. Bij een dergelijke
uitbreiding past ook een nieuwe naam, vandaar: BTW-bulletin.
Wij blijven u vanzelfsprekend voorzien van internationaal nieuws. Wij trachten alleen met het BTW-bulletin een nog
completer vakblad te maken. Wij houden u dus nog steeds op de hoogte van het internationale gebeuren, zoals
bijvoorbeeld de onlangs doorgevoerde verhoging van het algemene BTW-tarief in Frankrijk van 18,6% naar 20,6%.
Deze aflevering bevat nog overwegend internationaal getinte onderwerpen. In de volgende aflevering zal uitgebreid
aandacht worden besteed aan het hiervoor genoemde wetsvoorstel met betrekking tot onroerende zaken en aan de BTW-
heffing op telefoonkaarten. Op internationaal gebied kunt u een artikel verwachten over de BTW-heffing bij
consignatiezendingen in andere EU-landen.
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