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Online handel en BTW : het lokaliseren van 

grensoverschrijdende betalingen vanaf 1 januari 2024  

(8 mei 2020) 

(Commentaar bij de Richtlijn (EU) nr. 2020/284 van de Raad van 18 februari 2020 en de 

Verordening (EU) 2020/283 van Raad van 18 februari 2020) 

Vanaf 2024 zal iedere betalingsdienstenaanbieder die meer dan 25 grensoverschrijdende 

betalingen doet aan dezelfde begunstigde ertoe gehouden zijn voldoende nauwkeurige 

registers in elektronische vorm te houden van de begunstigden en de betalingen. Deze 

registers moeten het de belastingautoriteiten mogelijk maken de leveranciers van goederen 

en diensten die in het buitenland gevestigd zijn, maar die de BTW verschuldigd zouden zijn 

geweest in het land van de verkrijger, te identificeren. De Lidstaat van oorsprong van de 

betaling geven een aanwijzing over de plaats van consumptie door aan de 

belastingautoriteiten. 

De Raad Ecofin heeft eveneens de Verordening 2020/283 inzake de administratieve 

samenwerking gewijzigd. Hij heeft de Commissie belast met het verzekeren van de 

ontwikkeling, het onderhoud en het technisch beheer van een centraal elektronisch systeem 

(CESOP) met betrekking tot de betalingen voor onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude 

of voor het opsporen van btw-fraude. De CESOP zou de informatie kunnen opslaan, het 

groeperen voor iedere begunstigde, het analyseren en toegang te verlenen voor Eurofisc-

verbindingsambtenaren. Het is een gemeenschappelijks structuur voor alle landen van de 

Europese Unie die de uitwisseling van inlichtingen en gegevens moet bespoedigen. 

Een concrete oplossing bij gebrek aan samenwerking tussen de 

belastingadministraties 

De Europese belastingadministraties werken niet op eigen initiatief onderling samen wanneer 

dit voor hen niets oplevert, en nog minder wanneer dit hen inkomsten kost. Daarom 

voelden ze er weinig voor om het stelsel van de verkopen op afstand, die bestaat sedert 

1993 en die de ondernemingen die goederen verkochten aan natuurlijke personen in het 

buitenland verplichtte om zich te identificeren voor de BTW in het buitenland,... te gaan 

controleren. Het is zo dat de Franse Conseil des prélèvements obligatoires vaststelde dat 

slechts 979 ondernemingen die aan elektronische handel deden in Frankrijk geïdentificeerd 

waren terwijl er meer dan 715 000 actief waren in heel Europa. Het was weliswaar niet 

gemakkelijk om zich in andere Lidstaten te gaan identificeren voor de BTW (zeker wanneer 

de plaatselijke BTW reeds werd toegepast), maar sedert de mogelijkheid om vanaf 2015 

gebruik te maken van de regeling van het enige loket voor de diensten en vanaf 2021 voor 

de goederen is deze uitvlucht niet langer geldig.  
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De Finse belastingadministratie had gereageerd door gegevens te gaan verzamelen bij de 

betalingsdienstenaanbieders, waardoor ze de online leveranciers van goederen en diensten 

die in het buitenland zijn gevestigd, en die hadden nagelaten om Finse handelingen aan te 

geven, op te sporen. Dit systeem liet toe om de anonimiteit van de klanten - natuurlijke 

personen te bewaren en was niet in strijd met de wetgevingen inzake de bescherming van 

het privéleven  (TaxWin FISCanalyses, 2 december 2017). 

 

In België staat de wetgeving inzake het privéleven en inzake de onderzoeksmachten van de 

fiscus de mededeling van gegevens door de financiële instellingen niet in de weg. 

 

Een vonnis van de rechtbank te Antwerpen van 8 maart 2019 heeft geantwoord op de 

bezwaren opgeworpen tegen de mededeling van gegevens door de financiële instellingen aan 

de fiscus inzake BTW, en meer bepaald de verenigbaarheid van artikel 62bis van het BTW-

Wetboek met artikel 22 van de Grondwet dat een bescherming van het privéleven 

waarborgt. In een uitgebreid vonnis herinnert de rechtbank eraan dat het Grondwettelijk 

Hof in zijn arrest nr. 5/2017 van 19 januari 2017 heeft geoordeeld dat : « elke inmenging in 

het privéleven dient te worden omgeven met effectieve waarborgen tegen misbruik en 

willekeur, rekening houdend met de aard en ernst van de inmenging, waarbij voor de 

belastingplichtige de mogelijkheid moet bestaan om te verzoeken om een effectieve 

rechterlijke toetsing a posteriori van zowel de wettigheid als de noodzaak van fiscale 

onderzoeksrichtingen (met verwijzing naar EHvJ, 17 december 2015, C-419/14, 

WebMindLicenses Kft, punt 78 en HJEU, 7 juni 2007, Smirnov c. Rusland, § 45) ». 
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Het risico op een dubbele belasting 

Inzake de online verkopen op afstand, maar eveneens inzake onroerende diensten verstrekt 

aan personen gevestigd in het buitenland, hebben vele dienstverrichters zich tot op heden 

tevreden gesteld met het toepassen van de BTW van hun land door te stellen dat hun 

gewoonlijke controleur daar geen probleem van maakte en dat de buitenlandse fiscus ver 

weg zit.  Andere dienstverstrekkers bevestigen dat de buitenlandse BTW (en eventueel de 

accijnzen) verschuldigd zal zijn door de Market Place terwijl deze laatste vaak niets meer 

doet dan de eindklant en de leverancier alleen maar in contact te brengen 

(mandaatstructuur) en dat Market Place zeer vaak niet in eigen naam tussenkomt in de 

transactie (overeenkomst tot verkoop in commissie) en dat deze dus geen enkele BTW 

verschuldigd is op de dienstprestatie of de levering van goederen.  

Hoewel deze is gebaseerd op ervaring kan deze houding geenszins worden aanbevolen. Het 

is niet omdat een transactie aan de BTW werd onderworpen dat er geen sprake zou zijn van 

fraude (in de zin van het niet aangeven van belastbare handelingen) in het buitenland. En dit is 

een erg gevaarlijke situatie. In het volledige gebrek aan harmonisatie van de 

verjaringstermijnen en de procedures schuilt het risico op onomkeerbare situaties van 

dubbele belasting. De reden hiervoor is dat wanneer de BTW slechts in één land 

verschuldigd is, dit ook nog wel het bevoegde land moet zijn (TaxWin FISCanalyses 2 

december 2017). Het is dus perfect mogelijk dat de BTW werd betaald in land A (land waar 

de leverancier gevestigd is), maar dat het land waar de koper is gevestigd, en dat juridisch 

gezien bevoegd is om de belasting te innen, enkele jaren later op haar beurt de BTW 

vordert op eenzelfde handeling.  Degene die de belasting verschuldigd is zal derhalve 

proberen de terugbetaling te vragen van de BTW aan de Lidstaat waaraan hij het 

verkeerdelijk zou hebben betaald. Maar de verjaringstermijnen zijn een nationale 

bevoegdheid. En wanneer de Nederlandse belastingadministratie bijvoorbeeld 5 jaar na een 

levering BTW vordert van een Belgische leverancier zal het voor deze laatste te laat zijn om 

de onterecht betaalde BTW nog terug te kunnen vorderen van de Belgische administratie.  

Over de hoogdringendheid om onrechtmatige situaties recht te zetten wanneer 

dit nog mogelijk is … 

 

Het probleem is dat de mogelijkheid op een spontane regularisatie niet in alle Lidstaten van 

de EU bestaat en dat de verjaringstermijnen kunnen oplopen tot 10 jaar ! In sommige landen 

hebben de fraudeurs het gevaar reeds geroken en hebben ze er niets beters op gevonden 

dan de huidige rechtspersoon te ontbinden en een nieuwe rechtspersoon op te richten om 

dezelfde activiteiten uit te oefenen. Vanzelfsprekend is deze paniek niet onopgemerkt 

gebleven voor de betrokken belastingadministraties. 
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En wanneer de buitenlandse fiscus een invorderingsprocedure opstart of eenvoudigweg 

vragen gaat stellen is het van essentieel belang om onmiddellijk te reageren. Zoniet zal het de 

dag waarop de buitenlandse fiscus om de tussenkomst verzoekt van de Belgische 

administratie om beslag te leggen om goederen in België te laat zijn om het geschil nog voor 

de Belgische rechtbanken te brengen …(zie TaxWin FISCanalyses 13 april 2018). 

Ongeacht of de leverancier binnen of buiten de EU gevestigd is 

De lokalisatie zal van toepassing zijn op de grensoverschrijdende betalingen ongeacht of de 

begunstigden ervan binnen of buiten de Unie gevestigd zijn. Reeds sedert 2004 hadden de 

elektronische dienstverleners die buiten de Unie gevestigd waren al de keuze tussen ofwel 

zich te identificeren in iedere Lidstaat waar ze klanten - natuurlijke personen hadden ofwel 

een enig loket. Vanaf 1 januari 2021 zal de controle op de handelingen van dienstverleners 

gevestigd buiten de EU met klanten gevestigd binnen de EU aanzienlijk worden opgedreven. 

Zodoende zal : 

• de vrijstelling bij invoer van goederen men een waarde van minder dan 22 euro 

worden afgeschaft ; 

• de online marktplaatsen zullen verantwoordelijk zijn voor de inning van de BTW op 

de verkopen die op hun platformen worden verwezenlijkt door vennootschappen uit derde 

landen aan consumenten uit de EU.  Dit geldt eveneens voor de verkopen die reeds door de 

ondernemingen uit derde landen zijn opgeslagen in entrepots (de « fulfilment centers » of     

« verwerkingscentra ») binnen de EU. Volgens artikel 14bis van de BTW-Richtlijn wordt de 

BTW-plichtige die de levering « faciliteert » geacht deze goederen zelf ontvangen en 

geleverd te hebben. 

Het zwak punt van de BTW (en van iedere belasting op consumptie) is de relatie tussen de 

vele detailhandelaars en de eindverbruikers. En de nieuwe maatregelen zullen de fiscus de 

instrumenten geven die aangepast zijn aan deze situatie. 

 
Christian Amand, Advocaat Xirius 


