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Rondetafel en
ruime perspectieven…
YVES BERNAERTS
Belastingconsulent

Het jaar  kan worden gekarakteriseerd als het jaar van het BTWrondetafelgesprek. Dit gesprek vond
plaats op  mei  in het
Marriott Hotel in Brussel.
De werkgroep “Indirect Tax Working
Party” heeft een echte strategie ontwikkeld en zich ingespannen om van
het BTW-rondetafelgesprek een
succes te maken. * Op deze vergadering, die georganiseerd werd door
de FEE en waaraan toonaangevende
belastingexperts uit heel Europa
deelnamen, bleek dat men zich
zorgen maakt dat de BTW niet voldoende geëvolueerd is in de laatste
 jaar, na de invoering van het
moderne BTW-stelsel in Europa.
Aangezien de recente EU-uitbreiding
BTW-aangelegenheden nog ingewikkelder maakt, werd er tijdens het
rondetafelgesprek benadrukt dat de
BTW-stelsels geactualiseerd moeten
worden. De FEE wil BTW-fraude aanpakken en oplossingen vinden waar
zowel de lidstaten als de bedrijfswereld baat bij hebben. De boekhoudsector is meer dan bereid
samen te werken met de belastingdiensten en de Europese Commissie
om de situatie te verbeteren.
Op de dag van het rondetafelgesprek
heeft de FEE een persbericht uitgevaardigd en er werd een verslag
gepubliceerd in de FEE-nieuwsbrief

van september  (uitgave nr. ).
Natuurlijk zijn er in  meer vermeldenswaardige zaken gebeurd.
Onder andere de volgende problemen werden geanalyseerd en
besproken in de vergaderingen van
de werkgroep Indirecte belastingen
van de FEE:

1. V EREENVOUDIGI NG VAN DE
BTW- VERPLICHTI NGEN - H ET
ON E - STOP - SHOP - SYSTEEM
De Europese Commissie heeft een
consultatie gehouden voor het onestop-shop-systeem.
De uiterlijke datum voor het insturen van commentaar was  juli
, maar doordat deze datum in
de zomervakantie viel, kon er pas
commentaar gestuurd worden in
september. De commentaarbrief
werd verstuurd naar de Europese
Commissie op  september , na
goedkeuring door het bestuur.
De invoering van de one-stop-shop
elektronische procedure ter vervanging van de e richtlijn: BTW-terugvorderingen zouden elektronisch
ingevoerd kunnen worden op de
plaats waar de BTW betaald wordt.
Daardoor zou de tijd die de dienst
nodig heeft om de terugbetaling uit
te voeren, verkort worden van zes
(of in sommige lidstaten drie) jaar



tot drie maanden.
Dit is duidelijk niet het ideale
systeem, maar dit systeem zal
mogelijk minder weerstand ondervinden van de lidstaten dan het
ideale systeem, omdat er minder
formaliteiten mee gepaard gaan.

2. H ERZI EN I NG VAN
6 E RICHTLIJN

DE

De Commissie werkt aan de omzetting van de zesde BTW-richtlijn in
wetten. Er werd besloten de
bestaande tekst te herzien, waarbij
de structuur gewijzigd zal worden
in plaats van de inhoud. Volgens de
Commissie zal de herziening de
wetgeving niet eenvoudiger, maar
wel beter leesbaar maken. Er werd
heel wat moeite gedaan om deze
richtlijn te vertalen in de verschillende EU-talen.

3. O MZETTI NG

VAN RICHTLIJN EN
I NZAKE ELEKTRON ISCH E HAN DEL
EN FACTURERI NG I N NATIONALE
WETTEN - VOORUITGANG EN
PROBLEMEN

De factureringsrichtlijn is een jaar
van kracht, de richtlijn inzake

*

De verslagen van het rondetafelgesprek en
de toespraken van de sprekers zijn beschikbaar op de website van de FEE.
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elektronische handel  maanden. In
verscheidene lidstaten deden zich
problemen voor bij de invoering
ervan.

4. H ERZIENING VAN ARTIKELEN
8 EN 9 - VOORUITGANG OP DE
WEBSITE VAN DE E UROPESE
COMMISSIE
De leden van de “Indirect Tax
Working Party” analyseerden de
volgende items:
• Summary report on the outcome
of TAXUD consultation on VAT The Place of Supply of Services
(beknopt verslag van het resultaat van de TAXUD-consultatie
over BTW - de plaats van een
dienst);
• FEE comment letter on 'VATThe Place of Supply of Services'
(commentaarbrief van de FEE over
"BTW - de plaats van een dienst");
• Proposal for a Council Directive
amending Directive //EEC
as regards the place of supply
services (voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging
van richtlijn //EEG aangaande de plaats van een
dienst).

5. W IJZIGI NGEN A AN ARTI KEL 26
VAN DE 6 E RICHTLIJN ( SPECIA AL
STELSEL VOOR REISAGENTEN )
De ontwerprichtlijn is op een dood
punt aanbeland. Er is nog geen
vooruitgang gemaakt met de
onderhandelingen. Mogelijk zullen
er schendingsprocedures ingeleid
worden tegen lidstaten die de vrijstellingen te ruim toepassen, zoals
het V.K. en Ierland.

6. 8 E

vereenvoudigingen van de Europese
Commissie. In Spanje is er al een
systeem ingevoerd voor elektronische vorderingen. Het FEE-secretariaat zal het rondsturen zodra het
ontvangen is (het is nu verstuurd
naar het secretariaat).
Het BTW-stelsel mag niet worden
gebruikt om de inkomsten uit
belastingen te verhogen. Dat was
een van de punten die vermeld
waren in de commentaarbrief van
de FEE op het "Proposal for a
Directive amending Directive
//EEC as regards the rules
governing the right to deduct Value
Added Tax" (voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn
//EEG betreffende de regels
inzake het recht op BTW-aftrek) van
de heer Bolkestein.
Het resultaat van de consultatie zal
worden gepubliceerd op de website
van de Europese Commissie.

7. G RENSOVERSCH RIJDEN DE
BTW- AUDITS – MEDEDELI NGEN
( ERVARI NG TOTNOGTOE )
Grensoverschrijdende BTW-audits
hebben verschillen in de behandeling van dochterondernemingen van
dezelfde groep aan het licht
gebracht.

8. S TAN DPUNTVERKLARI NG VAN DE
FEE OVER RICHTLIJN 65/2000
BETREFFEN DE DE PERSOON DI E
VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE
BETALI NG VAN DE BTW

De werkgroep heeft het ontwerprapport over de voltooiing van de
tabel per land voor de invoering in
de lidstaten bestudeerd om een
eindversie op te stellen.

RICHTLIJN EN RECHT OP
AFTREK

9. TARI EVEN
De achtste richtlijn en het recht op
aftrek zullen worden onderzocht in
het mondiaal project inzake BTW-
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In plaats van bijlage H uit te
breiden, ligt er een voorstel op tafel



voor een regeling waarbij de lidstaten die verlaagde tarieven
willen, een aanvraag moeten indienen bij de Commissie, die dan een
voorstel richt aan de Raad. Dit voorstel geniet slechts de steun van 
lidstaten. In het bijzonder Slovakije
is tegen verlaagde tarieven.
Belangrijke datums met betrekking
tot de BTW-tarieven zijn:
• eind , wanneer de uitbreiding voor arbeidsdiensten
vervalt, wat bijzonder belangrijk
is voor de bouwsector;
• de datums waarop de afwijkingen voor nieuwe lidstaten vervallen.
De uitbreiding voor arbeidsdiensten
zal niet automatisch verlengd
worden, aangezien er lidstaten
zijn die niet akkoord gaan met verlaagde tarieven.
De Europese Commissie heeft in
februari een "non-paper" betreffende de BTW gestuurd naar de
Raad. Het toepassingsgebied van de
verlaagde tarieven is momenteel
erg beperkt:
• voeding en dranken,
• geneeskunde en medische uitrusting,
• boeken en kranten.
De algemene regel is dat er voor
goederen standaardtarieven
moeten worden toegepast. Zo wordt
verstoring van de wet voorkomen.
Voor de diensten liggen de zaken
anders. Er mag niet toegestaan
worden dat lidstaten verlaagde
tarieven hanteren voor diensten als
elektronische handel en telecommunicatie, aangezien dit een ernstige
verstoring van de interne markt tot
gevolg zou kunnen hebben.
Een grotere flexibiliteit op andere
dienstengebieden, bijvoorbeeld
maaltijden in restaurants, zou daarentegen geen groot probleem
vormen.¶

