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Nadat de Europese Commissie het eerdere voorstel met betrekking tot wijziging van BTW-regelgeving op het gebied van
telecomdiensten heeft ingetrokken, volgt hier een nieuw voorstel van deze Commissie.

Mr. R. Vos [*]

In BTW-bulletin 1997, nr. 1, hebben wij aandacht besteed aan mogelijke wijzigingen van de BTW-regelgeving op het gebied
van telecomdiensten. Het besproken voorstel van de Europese Commissie houdt in dat telecomdiensten van niet-EU-
telecombedrijven voor de BTW belastbaar zijn in het land waar de afnemer is gevestigd. Telecomdiensten van
telecombedrijven die in de EU zijn gevestigd, zijn in het voorstel van de Europese Commissie voor de BTW belastbaar in
het land waar het telecombedrijf is gevestigd. Wij begrijpen dat de Commissie het voorstel heeft ingetrokken en een nieuw
voorstel heeft gelanceerd. Hierna gaan wij kort in op het nieuwe voorstel.

Nieuw voorstel: De Europese Commissie stelt voor telecomdiensten in principe te belasten in het land waar de afnemer is
gevestigd, ongeacht of het telecombedrijf buiten de EU dan wel in de EU is gevestigd. De Europese Commissie wil
daarvoor telecomdiensten onder art. 9, tweede lid, onderdeel e, Zesde EG-richtlijn rangschikken. Dit betekent dat als een
telecombedrijf in de EU een telecomdienst verricht aan (vrijgestelde of belaste) ondernemers in de EU, de telecomdienst
belastbaar is met BTW in het land waar de afnemer is gevestigd. Telecomdiensten van EU-telecombedrijven aan afnemers
buiten de EU zijn belastbaar met BTW in het land waar de afnemer is gevestigd, ongeacht de status van de afnemer
(ondernemer, particulier enz.). Telecomdiensten van telecombedrijven die buiten de EU zijn gevestigd, zijn belastbaar in de
EU als het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie in de EU plaatsvinden.

Nieuwe regeling uiterlijk met ingang van 1 juli 1997

Het is de bedoeling dat de wijzigingen uiterlijk 1 juli 1997 worden doorgevoerd en in elk geval van toepassing zijn tot en met
31 december 1999. De Raad van Ministers beslist hierover naar verwachting halverwege maart van dit jaar.

Dubbele BTW-heffing

Frankrijk en Duitsland hebben inmiddels vanaf 1 januari 1997 in de nationale wetgeving al opgenomen dat telecomdiensten
belast zijn in het land waar de afnemer is gevestigd. Zolang de nieuwe regeling in de rest van de landen van de EU nog niet
in werking is getreden, is dubbele BTW-heffing niet uitgesloten. Als een telecombedrijf in Nederland telecomdiensten
verleent aan een afnemer-ondernemer in Duitsland, is zowel Nederlandse BTW als Duitse BTW verschuldigd.

 
Voetnoten

[*]
Mr. R. Vos is advocaat en belastingadviseur bij Arthur Andersen & Co. te Amsterdam.
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