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De discussies over een nieuw intra-communautair BTW-

stelsel worden hervat ... (2 november 2019) 

Christian Amand, Advocaat Xirius 

Op 24 oktober 2019 organiseerde Business Europe, waarbij alle nationale 
beroepsverenigingen van ondenemingen zijn aangesloten, een conferentie over de 

toekomstige uitdagingen van een definitief BTW-stelsel.  Dit bood de gelegenheid om de 

aandacht van de nieuwe Europese Commissaris, Paolo Gentiloni, bevoegd voor de fiscaliteit 

te vestigen op het feit dat er sedert 2010 enorm veel werkzaamheden zijn verricht naar 

aanleiding van het "Groenboek over de toekomst van de BTW - naar een eenvoudiger, 

solider en efficiënter BTW". Het idee zou zijn om de BTW toe te passen op alle 

intracommunautaire handelingen tegen het tarief dat van kracht is in het land van 

bestemming.    

Het belang van de reacties was te herinneren aan bepaalde gevoeligheden of 

meningsverschillen tussen de verschillende actoren (Ondernemingen, Europese Commissie 

en nationale belastingadministraties). 

De Europese Commissie herinnert aan het belang van het belasten van intracommunautaire 

handelingen. Dergelijke belasting is inderdaad het enige middel om komaf te maken met de 

belangrijkste bron van carrouselfraude. De aangifte en betaling van de BTW zou gebeuren 

via het éénloketsysteem dat vanaf 2021 algemeen gebruikt zal worden voor alle 

intracommunautaire leveringen van goederen en diensten aan natuurlijke personen.  De 

Europese Commissie hoopt de Lidstaten te kunnen overtuigen van de doeltreffendheid van 

dit éénloketsysteem dat in twijfel werd getrokken door Marie Lamensch en Emanuele Ceci 

in een verslag dat aan het Europees Parlement werd voorgelegd.  Maar de Commissie 

spreekt helemaal niet uit over de wijze waarop de geïnde belastingen herverdeeld zullen 

worden tussen de verschillende Lidstaten van de EU. Het is precies daarom dat de Staten de 

door de Commissie geformuleerde voorstellen al 30 jaar geleden hadden verworpen. 

De ondernemingen staan huiverachtig tegenover dit systeem van het belasten van 

intracommunautaire handelingen. Zij menen dat het ingewikkeld zal zijn om de BTW-

tarieven te kennen die in alle Lidstaten van toepassing zijn. Zij vergeten te zeggen dat dit 

systeem reeds van toepassing is in het kader van de verkopen op afstand. Maar de echte 

reden is dat de belasting van intracommunautaire handelingen voor hen een aanzienlijke kost 

zal betekenen inzake cash-flow. Een préfinanciering dus die zij niet willen dragen... reden van 

de voorstellen van de « Certified taxable persons » die het huidige stelsel van de opschorting 

van de BTW zouden kunnen blijven toepassen. De ondernemingen geven ook toe te 

erkennen dat deze kost van de toepassing van de BTW grotendeels wordt gecompenseerd 

door de vermindering van de administratieve formaliteiten en het risico van niet betrokken 

te worden in carrouselfraude.  

Andere vaststelling: het onderscheid tussen goederen en diensten wordt steeds minder 
duidelijk. De conferentie werd gewijd aan het aantonen van deze werkelijkheid : zelfs de 

grote industriële ondernemingen worden dienstverleners. En zal het onderscheid tussen 

goederen en diensten na 2020 nog zin hebben binnen de intracommunautaire 
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handelingen?  En waarom dan niet het fysiek opvolgen van de goederen opgeven, nog een 

erfenis van de douanewetgeving, en dezelfde lokalisatieregels aannemen voor goederen en 

diensten, minstens binnen Europa ?  Men durft er niet te veel over te spreken omdat een 

tiental jaar geleden bepaalde Lidstaten niet akkoord waren ... Echt waar, maar waarom dan? 

Eenvoudigweg uit gewoonte of om praktische redenen? Sommigen bevestigen dat het 

moeilijk zal zijn om te bepalen of er een inrichting bestaat voor de BTW. Maar is deze 

moeilijkheid niet grotendeels opgelost door een interpretatieve Europese verordening van 

de BTW-richtlijn? 

Bepaalde nationale administraties proberen zich te beroepen op nieuwe technologieën om 

de controles aan te scherpen en ze proberen allemaal aan te tonen dat hun systeem het 

beste is. En men merkt al gauw dat, alhoewel de nieuwe technologieën bepaalde 

mogelijkheden bieden, ze niet het enige middel zijn en dat men de wetten zal moeten 

aanpassen. 

Ondertussen ontdekken de nationale administraties en de ondernemingen fraudegebieden 

die de volledige distributiesector bedreigen : de online handel. Om een idee te geven van de 

omvang van het fenomeen heeft de Conseil français des prélèvements obligatoires 

vastgesteld dat er in Frankrijk slechts 979 ondernemingen die gebruik maken van 

elektronische handel geïdentificeerd waren terwijl er meer dan 715.000 actief waren binnen 

Europa. 

Het belang van de conferentie die door Business Europe georganiseerd werd is om aan te 

tonen in welke mate de geesten snel evolueren en open staan voor oplossingen.  Zij die 

interesse hebben voor de context van dergelijke debatten kunnen een gedocumenteerde 

samenvatting vinden in onze recente bijdrage in de Liber Amicorum CFE – Tax Advisers Europe, 

onlangs gepubliceerd door de IBFD, in een hoofdstuk met als titel « EU VAT or the 

Emergence of an Efficient Consumption Tax in an Internal Market » (IBFD, september 2019). 

Ik merk er op dat de Europese BTW een gevolg is geweest van eenvoudige antwoorden op 

de uitdagingen van hun tijd : 

 in 1954, moesten de Fransen hun productieheffing omvormen naar een 

consumptieheffing. Zij moesten deze productieheffing moeten kunnen terugbetalen 

op het ogenblik van de uitvoeren ; 

 in 1967, moesten de Europeanen absoluut objectieve criteria vinden om het bedrag 

van de belastingen op invoer te gaan bepalen en de terugbetalingen van belastingen bij 

uitvoer naar andere Lidstaten van de EU. Dit waren de eerste en de tweede BTW-

Richtlijn ; 

 in 1977, moesten de Europeanen een uniforme grondslag vinden om de bijdrage van 

elke Lidstaat aan het budget van de Unie te gaan bepalen ; 
 in 1991, moesten de fysieke controles aan de grenzen binnen de Unie absoluut 

worden afgeschaft. Deze controles waren ondoelmatig geworden gelet op de omvang 

van de handelingen. 

Sedert 1993, werden belangrijke verbeteringen ingevoerd zoals het VIES-systeem, een 

vereenvoudiging van de lokalisatieregels van diensten, een éénloketsysteem voor 

intracommunautaire leveringen van goederen en dienstverlening aan natuurlijke personen, 

enz. 
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Hier staan we vandaag. Vele praktische moeilijkheden waar men vandaag mee te kampen 

heeft zijn slechts gevolgen van rationele beslissingen die in een andere context genomen 

werden. Het is goed mogelijk dat de volgende maanden beslissend zullen blijken.  
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