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Nieuwe btw-regels domper voor Europese
economie?
Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe btw-plaatsbepalingsregels. Verstrekkers van o.m. elektronische
diensten moeten administratieve formaliteiten aanpassen, maar ook hun ERP- of boekhoudsysteem.
Ondernemingen die elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisie-omroepdiensten
aanbieden aan Europese particulieren en andere niet-belastingplichtige afnemers (zoals overheden), moeten
vanaf 2015 lokale btw aanrekenen, dus de btw van het land waar hun klant woont. Deze nieuwe regeling, die
een uitloper vormt van de VAT Package (nieuwe btw-plaatsbepalingsregels van begin 2010), confronteren
Europese spelers met een bijkomende kost. Er dreigt ook een prijskaartje aan gekoppeld te zijn voor de
consument, zo vrezen de specialisten van Baker Tilly Belgium. Grote spelers die zich afgelopen jaren in
Luxemburg vestigden (laagste BTW tarief in de EU nl. 15%) zijn eraan voor de moeite, zo merkt deze
adviespraktijk gespecialiseerd in accountancy, audit en fiscaal-juridische advisering. Baker Tilly Belgium
vreest dat de extra kosten voor bedrijven en voor consumenten de groei nog meer zullen fnuiken.
Welke diensten?
Het gaat om een groot aantal diensten, onder andere om toegang tot het internet, voicemail, VoIP,
onlinenieuwsdiensten, abonnering op onlinedagbladen en –tijdschriften, toegang tot of downloaden van
software, gebruik van zoekmachines, elektronisch onderwijs, etc. Verstrekt een Belgische onderneming een
elektronische dienst, bv. in de vorm van het downloaden van een formulier aan een Deense particulier, dan
moet ze vanaf 2015 Deense btw aanrekenen (in casu 25% ipv 21%), zo illustreert Baker Tilly Belgium.
Btw-aangifte
Daardoor verandert de procedure voor btw-aangifte. Om te vermijden dat ze met een btw-registratieplicht in
verschillende lidstaten geconfronteerd worden, kunnen bedijven gebruik maken van een mini-éénloketsysteem (ook wel Mini-One-Stop Shop of MOSS genoemd, wat al bestaat voor niet-Europese bedrijven).
Hierbij kunnen de ondernemingen in hun eigen lidstaat de vreemde btw aangeven en afdragen. Belgische
bedrijven zullen zich in principe konden zich registreren binnen het mini-één-loketsysteem sedert 1 oktober
2014, maar er is tot vandaag nog nauwelijks wat bekend over deze nieuwe regeling bij KMO’s en kleinere
spelers op de markt. Daarenboven zullen bedrijven kosten oplopen doordat ze hun ERP- of boekhoudsysteem
moeten aanpassen.
De consument
Die kosten zullen bedrijven op een of andere manier zullen wensen door te rekenen aan de consument. Op
btw-technisch vlak zullen particulieren die langs elektronische weg verrichte diensten afnemen van providers
uit lidstaten met een lager btw-tarief, de prijs van hun diensten zien verhogen. Voor een Belgische particulier
die een dergelijke dienst afneemt van een Luxemburgse provider, betekent dit sowieso een prijsverhoging van
6% (btw-tarief van 21% t.o.v. 15%).
Verwacht wordt ook dat bedrijven hun prijzen naar boven zullen nivelleren. Het is immers praktisch
onwerkbaar om voor éénzelfde dienst een verschillende prijs te hanteren al naargelang de lidstaat en het
toepasselijke btw-tarief. Ook hier zal de consument voor opdraaien. In bepaalde gevallen zal een prijsstijging
van meer dan 10 % het gevolg zijn (namelijk het verschil tussen het laagste (15% in Luxemburg) en het
hoogste (27% in Hongarije).
Europa zelf zal wél voordeel halen uit de nieuwe regeling, want door het belasten van dergelijke diensten in
de lidstaat van de ontvanger, zal het op termijn in principe op meer btw-inkomsten kunnen rekenen.
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