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Diensten aan niet-ondernemers belast 
in land dienstverrichter

Per 1 januari 2010 veranderen de bepalingen omtrent de plaats van dienst en de teruggaafverzoeken van btw door een in 

een ander EU-land gevestigde belastingplichtige. Dit heeft grote gevolgen. Internationaal opererende ondernemingen 

moeten bijvoorbeeld hun administratieve systemen aanpassen.

B2B-diensten 
straks belast in 
land afnemer

DOOR MR. CAROLA VAN VILSTEREN-MATERS, VAN VILSTEREN BTW-ADVIES IN ARNHEM

 De Europese Raad heeft in 2008 besloten de bepalingen 
omtrent de plaats van dienst en de teruggaafverzoeken 
van btw door een in een ander EU-land gevestigde 
belastingplichtige te wijzigen. We meldden het u vorig 

jaar al. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2010. Als 
uw onderneming diensten verricht in het internationale verkeer 
en/of  btw terugvraagt in andere EU-landen, dan krijgt ook u te 
maken met deze ingrijpende wijzigingen en zult u uw administra-
tieve systemen moeten aanpassen.

Wijziging plaats van dienst
Het doel van de nieuwe plaats van dienstregels is dat de btw wordt 
geheven op de plaats van verbruik. Belastingplichtigen zullen 
hierdoor minder vaak buitenlandse btw in rekening gebracht krij-
gen. Tevens wordt concurrentieverstoring door tariefverschillen 
tussen lidstaten voorkomen.

Huidige regel
Op dit moment is de hoofdregel dat de diensten belastbaar zijn in 
het land waar de dienstverrichter is gevestigd. Het maakt hierbij 
niet uit of de dienst wordt verricht aan een andere ondernemer of 
aan een niet-ondernemer. Op deze hoofdregel bestaan echter vele 
uitzonderingen. Een bekend voorbeeld zijn de zogenoemde ‘intel-
lectuele diensten’. Voorbeelden van intellectuele diensten zijn 
bancaire diensten en verzekeringsdiensten, adviesdiensten en 
licentieverstrekking. Deze diensten zijn belast daar waar de afne-

mer (ervan uitgaande dat het een btw-ondernemer betreft of een 
niet in de EU-woonachtige particulier) is gevestigd. Tevens wordt 
bij deze diensten die worden verricht aan EU-ondernemers de 
heffing van btw verlegd naar de afnemer.
Door de huidige hoofdregel moet de dienstverrichter dus lokale 
btw in rekening brengen, waardoor het voor dienstverleners aan-
trekkelijk is om zich te vestigen in een land met een lager btw-tarief.
Denkt u eraan dat de btw niet teruggevraagd kan worden via de 
eigen btw-aangifte van de belastingplichtige; er moet een zoge-
heten achtste of dertiende Richtlijn-teruggaafverzoek worden 
ingediend. 
Deze teruggaafverzoeken moeten per land worden gedaan, waar-
door de administratieve lasten behoorlijk kunnen oplopen.

Nieuwe regel
Met ingang van 1 januari 2010 geldt er een nieuwe regel waarbij 
voor het vaststellen van de plaats van dienst onderscheid moet 
worden gemaakt tussen:
- een hoofdregel voor diensten die worden verricht aan andere 

btw-ondernemers oftewel business to business (B2B);
- een hoofdregel voor diensten die worden verricht aan niet-

ondernemers oftewel  business to consumers (B2C).

De nieuwe hoofdregel voor diensten die worden verricht aan 
andere btw-ondernemers is dat de plaats van dienst de plaats is 
van de afnemer van de dienst.

BTW
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Diensten die worden verricht aan niet-ondernemers (B2C) vallen 
nog steeds onder de huidige regel en hiervoor geldt dus dat ze zijn 
belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd.

Business to business
De nieuwe hoofdregel - diensten tussen btw-ondernemers onder-
ling zijn belast in het land waar de afnemer is gevestigd - maakt de 
regelgeving voor veel ondernemers die diensten verrichten in het 
internationale verkeer een stuk eenvoudiger. De discussies over 
de hiervoor besproken ‘intellectuele diensten’ moeten door deze 
nieuwe regelgeving tot het verleden behoren. Het maakt dan 
immers niet meer uit of een dienst al dan niet als ‘intellectueel’ 
moet worden aangemerkt; ook die dienst is belast in het land waar 
de afnemer is gevestigd.
Hetzelfde geldt voor de managementdienst. Deze is op basis van 
de huidige regel belast in het land waar de dienstverrichter is 
gevestigd en dus wordt lokale btw in rekening gebracht. Die moet 
de buitenlandse afnemer weer terugvragen.

Heffing verlegd
De nieuwe regels brengen, los van het vaststellen van de plaats 
waar de dienst is belast, nog een andere verregaande vereenvou-
diging met zich mee. Als de afnemer van de dienst namelijk in een 
andere lidstaat is gevestigd dan de dienstverrichter, wordt de hef-
fing van btw verlegd naar die afnemer. In 2010 brengt de Neder-
landse dienstverrichter dan geen (Nederlandse) btw meer in reke-
ning maar vermeldt op zijn factuur ‘heffing verlegd’.

De dienstverrichter moet wel over het btw-identificatienummer 
van de afnemer beschikken en dat op zijn factuur vermelden.

Iedere dienstverrichter die diensten verricht waarop de verleg-
gingsregeling van toepassing is, moet een listing indienen van 
deze door hem verleende diensten. Per kwartaal moet in deze lis-

ting het btw-identificatienummer van deze afnemers worden ver-
meld en de waarde van de aan die afnemer verrichte diensten.

Uitzonderingen
Op deze nieuwe hoofdregel voor B2B-diensten blijven uitzonde-
ringen gelden voor:
- diensten met betrekking tot onroerende zaken;
- culturele, artistieke en dergelijke diensten;
- personenvervoerdiensten;
- verhuur van vervoermiddelen;
- restaurant- en cateringdiensten.

Diensten onroerende zaken
Diensten met betrekking tot onroerende zaken zijn belast daar 
waar de onroerende zaak is gelegen. Hieronder vallen onder 
andere de diensten van makelaars, hotels en diensten die gericht 
zijn op de uitvoering van bouwwerken. Dus de Nederlandse archi-
tect die het pand van een Belgische ondernemer nieuw gaat 
inrichten, verricht een belaste prestatie in België.

Culturele diensten
Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve 
activiteiten, vermakelijkheidsactiviteiten of soortgelijke activitei-
ten en daarmee samenhangende diensten worden verricht waar 
de activiteiten feitelijk plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2011 vallen 
deze diensten ook onder de nieuwe hoofdregel en geldt de uitzon-
dering slechts voor het verlenen van toegang tot de genoemde 
activiteiten en de met toegangverlening samenhangende dien-
sten. Voor diensten verricht aan niet-belastingplichtigen veran-
dert er per 1 januari 2011 niets.

Personenvervoerdiensten
Bij personenvervoerdiensten is geen wijziging. De plaats van 
dienst is de plaats waar de vervoersdienst plaatsvindt, dit naar 
verhouding van de afgelegde afstanden.

Verricht u diensten voor een btw-ondernemer in Italië, dan worden vanaf 2010 die diensten daar belast.
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identificatienummer in andere lidstaten zal, zoals hiervoor al aan-
gegeven, als gevolg van de nieuwe hoofdregel voor B2B-diensten 
periodiek een opgaaf moeten doen waarin wordt opgenomen:
- zijn eigen btw-identificatienummer;
- het btw-identificatienummer van zijn afnemer;
- per afnemer het totaalbedrag van de verrichte diensten.

Het is vreemd dat deze verplichting tot opgaaf, die vergelijkbaar is 
met de Opgaaf intracommunautaire leveringen die ondernemers 
elk kwartaal moeten indienen, pas nu wordt ingevoerd. De reden 
van de invoering per 2010 zal ongetwijfeld te maken hebben met 
het feit dat het overgrote deel van de B2B-diensten dan belastbaar 
is in het land van de afnemer en dat de belastingdiensten door de 
periodieke opgaaf makkelijker het een en ander kunnen matchen.

Per 1 januari 2010 moet u de Opgaaf intracommunautaire 
leveringen maandelijks inleveren.

Administratieve verlichting
Een administratieve vereenvoudiging is dat EU-ondernemers bui-
tenlandse btw kunnen terugvragen in hun eigen lidstaat. Een 
teruggaafverzoek op grond van de achtste Richtlijn is niet meer 
nodig. (Zie Wijziging teruggaafverzoeken hierna.)

Business to consumers
De nieuwe hoofdregel voor B2C-diensten is in feite een voortzet-
ting van de huidige regeling: diensten aan niet-ondernemers zijn 
belast daar waar de dienstverrichter is gevestigd.
Ook hier geldt echter een aantal uitzonderingen op de hoofdregel, 
namelijk:
- diensten door tussenpersonen;
- intracommunautaire goederenvervoersdiensten;
- met vervoer samenhangende activiteiten en expertises en werk-

zaamheden met betrekking tot roerende zaken;
- intellectuele diensten;
- langs elektronische weg verrichte diensten.

Diensten tussenpersonen
De plaats van dienst hiervoor wordt bepaald door de plaats van de 
transactie waarbij wordt bemiddeld.

Goederenvervoersdiensten
Onder intracommunautaire goederenvervoersdiensten valt het 
vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en van aan-
komst in verschillende lidstaten zijn gelegen. Als deze diensten 
worden verricht aan niet-ondernemers zijn ze belast op de plaats 
van vertrek. 

Vervoersactiviteiten
Onder met vervoer samenhangende activiteiten en expertises en 
werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken vallen laden, 
lossen, intern vervoer en soortgelijke activiteiten. Deze prestaties 
en ook expertises en werkzaamheden met betrekking tot roerende 
zaken zijn belast daar waar de prestaties daadwerkelijk worden 
verricht.

Intellectuele diensten
Voor niet-ondernemers binnen de EU geldt de hoofdregel: belast 
in het land van de dienstverrichter. Voor niet-ondernemers buiten 

Verhuur vervoermiddelen
De plaats van kortdurende verhuur van een vervoermiddel is 
onder de nieuwe regeling de plaats waar het vervoermiddel daad-
werkelijk ter beschikking van de afnemer wordt gesteld.
Onder kortdurende verhuur wordt verstaan: het ononderbroken 
bezigen of gebruiken van het vervoermiddel gedurende een peri-
ode van maximaal dertig dagen, waarbij voor schepen een termijn 
van maximaal negentig dagen geldt.
Voor langdurende verhuur geldt als de plaats van dienst bij belas-
tingplichtige afnemers de plaats van de afnemer en bij niet-belas-
tingplichtige afnemers de plaats van de leverancier.

Per 1 januari 2013 verandert de plaats van dienst voor langdu-
rende verhuur van vervoermiddelen aan niet-belastingplichtigen. 
Dan geldt namelijk als plaats van dienst de plaats waar de afne-
mer is gevestigd of zijn woonplaats heeft.

Restaurant- en cateringdiensten
Deze uitzondering bestond nog niet onder de huidige regeling 
maar gelet op de nieuwe hoofdregel is het wel logisch dat voor 
restaurant- en cateringdiensten een uitzondering wordt gemaakt. 
Vanaf 2010 zijn restaurant- en cateringdiensten belast op de plaats 
waar die diensten daadwerkelijk worden verricht. Een Nederland-
se ondernemer die in Antwerpen cateringdiensten laat verrichten, 
krijgt Belgische btw in rekening gebracht.

Administratieve verplichting
Naast administratieve verlichting is er ook een verplichting. De 
btw-ondernemer die diensten verricht aan afnemers met een btw-

Uitzondering op de uitzondering

Helaas geldt voor deze uitzondering ook nog een uitzondering. 

Restaurant- en cateringdiensten verricht voor verbruik aan boord 

van een schip, vliegtuig of trein zijn belast in het land van vertrek 

van het passagiersvervoer. Dit betekent dat het colaatje dat een 

btw-ondernemer/particulier neemt aan boord van een vliegtuig 

dat vertrekt van Amsterdam naar Rome is belast met Neder-

landse btw terwijl op de terugreis ditzelfde colaatje is belast met 

Italiaanse btw.
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het de belastingplichtige niet om binnen de voorgeschreven 
termijn te voldoen aan een verzoek om aanvullende gegevens, 
dan heeft hij geen recht op rente.

Een teruggaafverzoek voor in 2009 in rekening gebrachte bui-
tenlandse btw moet gebeuren volgens het nieuwe systeem als 
hier niet voor 1 januari 2010 een achtste Richtlijnverzoek voor is 
ingediend! Een verzoek tot teruggaaf voor 2009 moet uiterlijk 
1 september 2010 zijn ingediend.

Denk ook aan het volgende: de lidstaten mogen eisen dat met het 
verzoek tot teruggaaf een elektronische kopie wordt meegestuurd 
van alle facturen en invoerdocumenten met een maatstaf van hef-
fing van minimaal 1000 euro, of in geval van benzine minimaal 
250 euro. 

de EU geldt een uitzondering: hierbij is de dienst belast in het 
land waar de afnemer woont of is gevestigd.

Elektronische diensten
Als de dienstverrichter van langs elektronische weg verrichte 
diensten buiten de EU is gevestigd, geldt deze uitzondering. De 
plaats van dienst is dan daar waar de afnemer is gevestigd, woont 
of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft. De hoofdregel - belast in 
het land van de dienstverrichter - is van toepassing als de dienst-
verrichter is gevestigd in de EU.
Vanaf 2015 zal ook voor in de EU gevestigde dienstverrichters gel-
den dat de dienst belast is in het land waar de afnemer woont of is 
gevestigd.
In 2010 zullen de regels als volgt uitpakken. De Nederlandse parti-
culier die muziek downloadt van een Italiaanse website/aanbie-
der, krijgt Italiaanse btw in rekening gebracht. Als dezelfde parti-
culier de muziek downloadt van een Amerikaanse website/
aanbieder, dan krijgt hij Nederlandse btw berekend.

Wijziging teruggaafverzoeken
Per 1 januari 2010 vindt teruggaaf van buitenlandse btw niet meer 
plaats via een achtste Richtlijnverzoek maar kan dit via de eigen 
Belastingdienst door middel van een (elektronische) aangifte. 
Hierbij hoeven geen facturen en hoedanigheidsverklaringen meer 
te worden overlegd. Bij een teruggaafverzoek via de nieuwe proce-
dure moet rekening worden gehouden met de volgende aan-
dachtspunten:
- De elektronische teruggaaf

Vanaf 1 januari 2010 moet iedere lidstaat beschikken over een 
portal waar de binnenlandse belastingplichtigen aan hen in 
rekening gebrachte btw van andere EU-landen kunnen terug-
vragen. 

- De informatievereisten
Het teruggaafverzoek moet bepaalde informatie bevatten, bij-
voorbeeld naam en volledig adres van de aanvrager, elektro-
nisch adres, bankgegevens inclusief IBAN en BIC-codes.

- De codering van ontvangen goederen en diensten
Op het teruggaafverzoek moet de aard van de afgenomen goe-
deren en diensten met een code worden aangeven.

- De aangiftedeadlines en minimale bedragen
De deadline voor teruggaafverzoeken verschuift per 1 januari 
2010 van 30 juni naar 30 september van het jaar volgend op het 
jaar waar de teruggaaf betrekking op heeft. Tevens zijn de mini-
male bedragen aangepast, waarvoor een teruggaafverzoek voor 
een periode van minimaal drie maanden tot een jaar en voor 
een kalenderjaar kan worden ingediend. In de huidige situatie 
is de drempel 200 euro voor een periode van minimaal drie 
maanden tot een jaar. Voor een kalenderjaar is het drempel-
bedrag 25 euro. Vanaf 1 januari 2010 zijn deze bedragen respec-
tievelijk 400 en 50 euro.

- De beslissingstermijn en terugbetalingen
Vanaf 1 januari 2010 hebben de lidstaten van teruggaaf nog 
maar vier maanden om over een teruggaafverzoek te beslissen. 
Op dit moment hebben ze zes maanden de tijd. Als herhaalde-
lijk aanvullende informatie wordt verlangd, kan per 1 januari 
2010 de termijn worden verlengd tot ten hoogste acht maanden. 
Als een teruggaafverzoek wordt goedgekeurd door een lidstaat 
van teruggaaf, dan moet men binnen tien werkdagen de terug-
gaaf uitbetalen. Wanneer de lidstaat van teruggaaf dit verzuimt, 
heeft de belastingplichtige recht op vergoeding van rente. Lukt 

advertentie


