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Zitting 1977-1978 

14 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

§ 1. Strekking van het wetsontwerp 

Het onderhavige wetsontwerp strekt er in de eerste plaats toe de Wet op 
de omzetbelasting 1968 aan te passen aan de zesde richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 17 mei 1977 betreffende de harmonisa-
tie van de wetgevingen der lid-staten inzake omzetbelasting. Daarnaast be-
vat het ontwerp enkele niet uit die richtlijn voortvloeiende wijzigingsvoor-
stellen welke bij de desbetreffende artikelen worden toegelicht. 

§2. Voorgeschiedenis 

Op 11 april 1967 heeft de Raad van de Europese Economische Gemeen-
schap een eerste en tweede richtlijn vastgesteld betreffende de harmonisa-
tie van de wetgevingen der lid-staten inzake omzetbelasting. In de eerste 
richtlijn is bepaald, dat de lid-staten hun toenmalige omzetbelastingstelsels 
moesten vervangen door een gemeenschappelijk stelsel van belasting over 
de toegevoegde waarde. In de tweede richtlijn zijn de structuur en de wijze 
van toepassing van het stelsel nader omschreven. 

Op basis van de eerste en de tweede richtlijn is de Wet op de omzetbelas-
ting 1968 tot stand gekomen, die op 1 januari 1969 in werking is getreden. Bij 
deze wet is het zgn. cumulatieve cascadestelsel vervangen door het stelsel 
van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde. 

In de periode van 1969 tot en met 1972 zijn de derde, vierde en vijfde 
b.t.w.-richtlijn tot stand gekomen. Deze richtlijnen, waarbij ten behoeve van 
enkele lid-staten de uiterste datum voor de invoering van het b.t.w. stelsel 
werd verschoven, hebben thans geen betekenis meer. 

Sinds 1 april 1973 wordt in alle lid-staten van de Gemeenschappen - waar-
onder ook de op 1 januari 1973 tot de Gemeenschappen toegetreden lid-sta-
ten - het b.t.w.-stelsel toegepast. De nationale b.t.w.-stelsels vertonen on-
derling echter nog grote verschillen. Dit is mogelijk, doordat de eerste en 
tweede richtlijn alleen hoofdlijnen regelen. Niet alleen op het gebied van de 
tariefstelling maar ook met betrekking tot de werkingssfeer van de belasting 
laten die richtlijnen aan de lid-staten nog een grote mate van vrijheid. De tal-
rijke verschillen tussen de nationale stelsels hebben geleid tot ongelijkheden 
in de heffing. De invloed daarvan op de concurrentieverhoudingen verschilt 
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van geval tot geval. In een aantal geval len is deze invloed te verwaar lozen; 
in andere gevallen is hij echter wel degeli jk voelbaar. In sommige gevallen 
leiden de verschi l len tot dubbele heff ing of niet-heff ing, vooral in de dien-
stensector. In artikel 19 van de tweede r icht l i jn is echter reeds de intentie 
neergelegd van een geleideli jke toenader ing van de nationale stelsels. 

Op 29 juni 1973 diende de Commiss ievan de Europese Gemeenschappen 
bij de Raad een voorstel in v o o r e e n zesde b.t .w.-r icht l i jn ' . Het voorstel be-
oogt een un i forme grondslag voor het gemeenschappel i jk stelsel van belas-
t ing over de toegevoegde waarde. De commiss ie mot iveerde haar voorstel 
niet alleen als verdere stap naar de fiscale harmonisat ie binnen de Gemeen-
schappen; als tweede motief werd aangevoerd dat de invoer ing van een uni-
fo rme belast inggrondslag een noodzakeli jk e lement vo rmt v o o r d e verkri j -
g ing door de Gemeenschappen van eigen middelen uit de belasting over de 
toegevoegde waarde. Daarbij werd verwezen naar het op 21 april 1970 door 
de Raad van de Europese Gemeenschappen genomen besluit om de f inan-
ciële bi jdragen van de lid-staten tot f inancier ing van de begrot ing van de Ge-
meenschappen te vervangen door eigen middelen van de Gemeenschap-
pen2 . Art ikel 4 van dit besluit bepaalt dat de eigen middelen, behalve de dou-
anerechten en de landbouwhef f ingen, mede de ontvangsten omvat ten we l -
ke uit de belasting over de toegevoegde waarde worden verkregen door toe-
passing van een percentage - dat 1 % niet mag overschr i jden - op een 
grondslag welke op un i forme wi jze word t vastgesteld volgens communau-
taire voorschr i f ten. 

De Raad heeft het voorstel voor een zesde b.t.w.-richtl i jn om advies gezon-
den aan het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité van 
de Gemeenschappen. Deze instel l ingen brachten advies uit op respectieve-
lijk 14 maart 1974 en 31 januari 1974.3 Naar aanleiding van deze adviezen 
heeft de commiss ie haar oorspronkel i jke voorstel op 12 augustus 1974 op 
een aantal punten gewi jz igd.4 

Op het nationale vlak is op 30 oktober 1973 over het oorspronkel i jke voor-
stel monde l ing overleg gevoerd tussen de vaste Commiss ie voor Financiën 
van de Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Financiën (zitting 
1973-1974 ■ 12 708). Op 14 januari 1977 zond de ondergetekende een nota 
aan de Tweede Kamer over de voor tgang bij de besprekingen in de Raad 
over het voorstel voo reen zesde r icht l i jn (zitting 1976-1977 - 1 4 100 IXB, nr. 
9), waarna op 17 februari 1977 nogmaals mondel ing overleg met de vaste 
commiss ie plaatsvond. Op ambtel i jk niveau is met verschi l lende geledingen 
van het georganiseerde bedri j fs leven overleg gepleegd over het voorste l . De 
besprekingen over het voorstel in de Raad hebben lange t i jd gevergd en ver-
l iepen aanvankeli jk stroef. Dit is onder meer een gevolg van de vergaande 
gedetai l leerdheid van het voorstel en van de aard van de materie, waarbi j de 
nationale autonomie op een belangri jk fiscaal gebied in het geding is. Naar 
aanleiding van een resolutie van het Europese Parlement5 en van een motie 
van de Tweede Kamer van 9 september 1976 (zitting 1976-1977 -13 817, nr. 
9) heeft het Nederlandse Voorzit terschap zich in de tweede helft van het jaar 
1976 ingezet om de zesde b.t.w.-richtl i jn door de Raad te doen aanvaarden. 
Ti jdens die periode werd na vele voorbereidende werkzaamheden door de 
Raad voor de meeste nog openstaande vragen een oplossing gevonden. In 
de eerste maanden van 1977 kon het overleg worden afgerond, waarna de 
Raad op 17 mei 1977 de zesde r icht l i jn heeft vastgesteld.6 Deze richtl i jn zal 
hierna worden aangeduid als: de r icht l i jn. 

§ 3. Inhoud en betekenis van de richtlijn 

1 Pb. EG van 5 oktober 1973, nr. C 80, blz. 1. 
2 Pb. EG van 28 apri l 1970, nr. L 94, blz. 19. 
3 Pb» EG van 8 apri l 1974, nr. C 40, blz. 25, en 
12 november 1974, nr. C 139, blz. 15. 
4 Pb EG van 11 oktober 1974, nr C 121, blz. 34 
5 Pb. EG van 2 augustus 1976, nr C 178, blz. 27. 
s Pb. EG van 13 jun i 1977, nr. L 145, blz. 1. 

De richtl i jn beoogt een un i forme grondslag te scheppen voor de belasting 
over de toegevoegde waarde. Dit brengt mee, dat de r icht l i jn onder meer be-
pal ingen bevat over het geograf ische toepassingsgebied van de belast ing, 
de belast ingpl icht igen, de belastbare handel ingen, de plaats van de belast-
bare handel ingen, het belastbare feit , de verschuld igdheid van de belast ing, 
de maatstaf van heff ing, de vr i js te l l ingen, de aftrek van de voorbelast ing, de 
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administratieve verplichtingen en de bijzondere regelingen. De richtlijn be-
vat slechts enkele bepalingen over de tarieven. Ten aanzien van de tariefstel-
ling blijven de lid-staten grotendeels vrij. Wat de hoogte van de tarieven be-
treft, is alleen een benedengrens gesteld aan het niveau van verlaagde tarie-
ven. Die tarieven moeten namelijk zodanig worden vastgesteld dat het bij 
toepassing daarvan verkregen bedrag aan belasting het in het algemeen 
mogelijk maakt de aftrekbare belasting volledig te verrekenen. Een gelijke 
bepaling kwam ook al voor in de tweede richtlijn. De op 31 december 1975 
bestaande verlaagde tarieven welke niet voldoen aan dit vereiste maar wel 
aan de criteria van artikel 17 van de tweede richtlijn, mogen echter voorlopig 
worden gehandhaafd. 

De unificatie van de grondslagen brengt niet mee, dat de b.t.w. formalitei-
ten aan de grenzen kunnen vervallen. Wel biedt de richtlijn ruimte om op dit 
gebied in de loop der jaren in verschillende lid-staten ingevoerde vereen-
voudigingen te handhaven. Voorts kan zij ertoe bijdragen om op langere ter-
mijn te komen tot opheffing van de grensformaliteiten. De algehele en gede-
tailleerde unificatie van de b.t.w.-grondslagen, zoals die de commissie voor 
ogen heeft gestaan bij de indiening van haar voorstel, kon niet worden ver-
wezenlijkt. De door de Raad vastgestelde richtlijn wijkt op vele punten aan-
zienlijk af van het voorstel van de commissie. De Raad was van oordeel, dat 
de lid-staten onder de huidige omstandigheden een zekere vrijheid dient te 
worden gelaten en dat zulks mogelijk is zonder de met de richtlijn nage-
streefde doeleinden in gevaar te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
bepalingen die geen directe invloed hebben op de verschuldigde belasting, 
zoals die betreffende de administratieve verplichtingen. Voorts biedt de richt-
lijn de lid-staten in een aantal gevallen de mogelijkheid tijdelijk van een in de 
richtlijn opgenomen bepaling af te wijken. Dit doet zich vooral voor bij de 
vrijstellingen. In bijlage E van de richtlijn is een aantal handelingen opgeno-
men, welke volgens de richtlijn zijn vrijgesteld van belasting, doch nog ge-
durende een overgangsperiode door de lid-staten mogen worden belast. Bij-
lage F bevat een aantal handelingen waarvoor het tegenovergestelde geldt: 
volgens de richtlijn dient van deze handelingen belasting te worden gene-
ven, doch de lid-staten mogen gedurende een overgangstermijn vrijstelling 
blijven verlenen. Het gaat in beide gevallen om de mogelijkheid tot tijdelijke 
handhaving van een bestaande situatie. Er mogen echter geen verande-
ringen in de nationale wetgevingen worden aangebracht, die ten opzichte 
van de bestaande situatie een verwijdering van de in de richtlijn vastgelegde 
regels mee zouden brengen. In 5 5 hierna wordt een uiteenzetting gege-
ven van de regels welke zullen gelden voor de berekening van de eigen mid-
delen, indien een lid-staat gebruik maakt van de mogelijkheid om gedurende 
de overgangsperiode van een in de richtlijn opgenomen bepaling af te wij-
ken. 

De vorenbedoelde overgangsperiode duurt aanvankelijk vijf jaar. Vóór het 
einde van deze periode, en voor zover nodig nadien, kan de commissie voor-
stellen bij de Raad indienen om de overgangsperiode voor één of meer van 
de in genoemde bijlagen opgesomde handelingen te beëindigen. De Raad 
beslist over deze voorstellen met eenparigheid van stemmen. Zolang de 
Raad geen unanieme beslissing tot beëindiging heeft genomen, blijft de 
overgangsperiode voor de desbetreffende handelingen dus gelden. 

Over een communautaire regeling voor kleine ondernemers kon in de 
Raad nog geen overeenstemming worden bereikt. Dit heeft ertoe geleid, dat 
in artikel 24 van de richtlijn slechts een voorlopige regeling ten aanzien van 
kleine ondernemers is opgenomen. Totdat de Raad heeft beslist omtrent een 
definitieve regeling mogen de lid-staten hun bestaande nationale regelingen 
handhaven. Ook de in Nederland geldende regeling kan derhalve voorlopig 
worden gehandhaafd. 

De lid-staten die op grond van een bijzondere regeling voor kleine onder-
nemers een vrijstelling toekennen aan ondernemers met een jaaromzet van 
meer dan 5 000 Europese rekeneenheden (ongeveer f 18 000) - hetgeen in 
Nederland het geval is - mogen de vrijstellingsgrens niet verhogen en even-
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min de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling gunstiger maken. 
De vrijstellingsbedragen mogen echter wel worden verhoogd «ten einde de 
reële waarde ervan te handhaven», hetgeen betekent, dat de vrijstellingsbe-
dragen mogen worden bijgesteld in verband met de inflatie. Dit geldt echter 
niet voor de gedeeltelijke vrijstellingen; deze mogen in het geheel niet wor-
den verruimd. De hiervoor omschreven regeling heeft ten doel te voorko-
men, dat de bestaande nationale regelingen voor kleine ondernemers ver-
der uiteen groeien. 

Om de vier jaar brengt de commissie na raadpleging van de lid-staten 
aan de Raad verslag uit over de toepassing van de regeling en kan zij nadere 
voorstellen indienen op het gebied van de kleine ondernemingen. De Raad 
beslist hierover met eenparigheid van stemmen. Het ligt in de bedoeling om 
uiterlijk bij de opheffing van de b.t.w."formaliteiten aan de binnengrenzen 
van de Gemeenschappen te komen tot een uniforme regeling. 

De in artikel 25 van de richtlijn opgenomen landbouwregeling komt in gro-
te lijnen overeen met de bestaande Nederlandse regeling. Voor de bereke-
ning van het zgn. landbouwforfait zijn in bijlage C van de richtlijn gedetail-
leerde regels opgenomen welke deels afwijken van de berekeningsmethode 
welke thans in Nederland wordt gevolgd. Op een aantal onderdelen van de 
regeling biedt de richtlijn de lid-staten een keuzemogelijkheid. Over vijf jaar 
zal de commissie aan de Raad nieuwe voorstellen doen inzake de landbouw-
regeling. Zolang de Raad hierover niet met eenparigheid van stemmen heeft 
beslist, blijft de in artikel 25 van de richtlijn opgenomen regeling van kracht. 
Enkele andere onderwerpen konden eveneens nog niet definitief in de richt-
lijn worden geregeld. Het betreft de beperkingen van het aftrekrecht, de te-
ruggaaf van belasting aan buitenlanders, de bijzondere regeling voor ge-
bruikte goederen, alsmede de stelsels van vrijstellingen bij invoer, in het di-
plomatieke verkeer en in verband met het internationale goederenverkeer. 
Op deze punten mogen de lid-staten hun bestaande regelingen voorlopig 
handhaven en/of is aan de commissie opgedragen binnen een per geval in 
de richtlijn vastgelegde termijn nieuwe voorstellen te doen. Hoewel de richt-
lijn niet tot een volledige unificatie van de grondslagen van de belasting 
leidt, maar de lid-staten op een aantal punten een zekere mate van vrijheid 
laat dan wel tijdelijke afwijkingen toestaat, heeft zij over het geheel geno-
men toch een ver gaande harmonisatie op het gebied van de b.t.w.-wetge-
ving tot gevolg. Ook biedt de richtlijn een basis om de resterende financiële 
bijdragen van de lid-staten aan de Gemeenschappen geheel te vervangen 
door eigen middelen, afkomstig uit de b.t.w. 

§ 4. Aanpassing van de wetgeving 

In de richtlijn komt het algemene karakter van de belasting tot uitdrukking 
door een ruime formulering van het begrip belastingplichtige, alsmede door 
in beginsel alle leveringen en diensten door een belastingplichtige aan de 
belastingheffing te onderwerpen en daarnaast het aantal vrijstellingen te be-
perken. In sommige lid-staten heeft de belasting tot nu toe een minder alge-
meen karakter, bij voorbeeld doordat de diensten slechts in beperkte mate 
aan de belastingheffing worden onderworpen. In deze lid-staten zijn dus als 
gevolg van de richtlijn ingrijpende veranderingen in de nationale wetgeving 
noodzakelijk. De bestaande Nederlandse b.t.w.-wetgeving steunt echter op 
nagenoeg dezelfde uitgangspunten als de richtlijn. Hierdoor kan het aantal 
aanpassingen in de Nederlandse wetgeving vrij beperkt blijven. Bovendien 
brengen de meeste aanpassingen geen ingrijpende verandering van de be-
staande regelingen mee, doch gaat het slechts om bepaalde bijstellingen 
daarvan. Voor de meerderheid van de ondernemers zullen de voorgestelde 
aanpassingen dan ook nauwelijks wijzigingen van materiële aard tot gevolg 
hebben. Een en ander neemt niet weg, dat voor bepaalde sectoren de aan-
passingen wel van betekenis zijn. 

Zoals hiervoor reeds is vermeld, biedt de richtlijn voor een aantal gevallen 
de mogelijkheid om de nationale wetgeving pas na een overgangsperiode 
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aan te passen. In deze gevallen moet een keuze worden gemaakt tussen da-
delijke aanpassing van de wetgeving en aanpassing op een later tijdstip. Het 
gaat hierbij voor Nederland voornamelijk om de mogelijkheid tot voorlopige 
handhaving van thans geldende vrijstellingen voor een aantal in bijlage F 
van de richtlijn genoemde handelingen. Bij het bepalen van deze keuze dient 
in overweging te worden genomen, dat de nationale motieven welke inder-
tijd tot het verlenen van de onderwerpelijke vrijstellingen hebben geleid, nog 
onverkort van kracht zijn. Uiteen oogpunt van concurrentieverhoudingen le-
veren deze vrijstellingen voorts geen moeilijkheden op. Van de zijde van het 
desbetreffende bedrijfsleven is dan ook tot dusver geen aandrang uitge-
oefend om de hier bedoelde vrijstellingen thans in te trekken ofte beperken. 
Tegen een voortijdige intrekking zou daarentegen juist weerstand bij be-
langhebbenden kunnen worden verwacht. Ook in administratief-technisch 
opzicht leidt dadelijke intrekking van de vrijstellingen waarom het hier gaat, 
tot grotere bezwaren dan een voorlopige handhaving daarvan. Op grond 
van een en ander is de ondergetekende van mening dat het de voorkeur ver-
dient de thans in Nederland geldende vrijstellingen, waarvan de meeste al 
dateren uit de periode van vóór de invoering van het b.t.w.-stelsel, zoveel 
mogelijk te handhaven. In verband daarmee is op ruime schaal gebruik ge-
maakt van de mogelijkheden welke de richtlijn op dit punt biedt en worden, 
behoudens een enkele uitzondering, geen voorstellen gedaan tot intrekking 
van vrijstellingen, wanneer de richtlijn daar thans nog niet toe noodzaakt. 
Overeenkomstig dit uitgangspunt zijn met name de volgende vrijstellingen 
voorlopig gehandhaafd: de vrijstelling voor telecommunicatiediensten (tele-
foon, telegraaf, telex), de vrijstellingen voor de diensten van begrafenison-
dernemers, crematoria, dierenartsen, componisten, schrijvers, journalisten, 
persfotografen en zelfstandige schade-experts, alsmede de vrijstellingen (het 
nultarief) voor internationaal personenvervoer door middel van zeeschepen 
en luchtvaartuigen en voor de levering enz. van oorlogsschepen. 

De mogelijkheid om bepaalde in de richtlijn vrijgestelde handelingen 
voorlopig te blijven belasten, heeft voor Nederland slechts een beperkte be-
tekenis, aangezien bijna alle in bijlage E van de richtlijn opgenomen hande-
lingen thans reeds in Nederland zijn vrijgesteld. Het belang voor Nederland 
beperkt zich tot de levering van gebruikte gebouwen en enkele handelingen 
in de financiële sfeer. In deze gevallen is gekozen voor een dadelijke aanpas-
sing aan de richtlijn om de in de toelichting op artikel I, letter G, 2°, 8° en 9° 
van het ontwerp vermelde redenen. 

Ook in andere gevallen waarin de richtlijn de lid-staten één of meer keuze-
mogelijkheden biedt, is veelal geen verandering van de bestaande regelin-
gen voorgesteld, voor zover deze regelingen in overeenstemming zijn met 
één van de door de richtlijn geboden mogelijkheden. De bestaande regelin-
gen op dit gebied leiden tot bevredigender resultaten dan de mogelijke alter-
natieven. In dit verband kunnen worden genoemd: de mogelijkheid te opte-
ren voor belastingheffing bij in beginsel vrijgestelde verhuur van onroerend 
goed en het achterwege laten van belastingheffing bij de overdracht van een 
onderneming aan degene die de onderneming voortzet. 

Ten slotte zijn, overeenkomstig de door de richtlijn verleende bevoegd-
heid, in afwachting van nadere door de Raad met unanimiteit vast te stellen 
communautaire voorschriften, de volgende regelingen ongewijzigd gehand-
haafd: de kleine ondernemersregeling, enkele bijzondere regelingen voor 
bepaalde gebruikte goederen, de regeling voor teruggaaf van belasting aan 
buitenlandse ondernemers, de regelingen met betrekking tot de uitsluiting 
van het recht op aftrek van voorbelasting voor bepaalde uitgaven, en de stel-
sels van vrijstellingen bij invoer, in het diplomatieke verkeer en in verband 
met het internationale goederenverkeer. 

Van de voorgestelde aanpassingen van de wet zijn de belangrijkste: de 
opneming van een gedetailleerde regeling van de plaats van dienst; een 
aantal wijzigingen in de sfeer van het onroerend goed; verscheidene wijzi-
gingen in de sfeer van de vrijstellingen, waaronder de invoering van een 
vrijstelling voor de bemiddeling bij kredietverlening; de uitsluiting van de in-
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tensieve veeteelt («bio-industrie») van de landbouwregel ing en enkele wi jz i -
g ingen in de bepal ingen betreffende de in- en uitvoer die er onder meer toe 
zullen leiden, dat het nultarief niet langer toepassing kan v inden op de leve-
ring van goederen welke zijn bestemd voor de bevoorrading van uitgaande 
binnenschepen. Voor een nadere uiteenzett ing van de voorgestelde aanpas-
singen moge wo rden verwezen naar de artikelsgewijze toel icht ing. 

Niet alle in verband met de r ichtl i jn noodzakeli jke aanpassingen komen to t 
ui tdrukking in bi jgaand wetsontwerp. Er zullen ook wi jz ig ingen moeten wor-
den aangebracht in het Uitvoeringsbeslui t omzetbelast ing 1968, de Uitvoe-
r ingsbeschikking omzetbelast ing 1968 en in een aantal bij aanschri jv ing ge-
geven administrat ieve voorschr i f ten, waarvan de voornaamste ter sprake 
zullen komen in de artikelsgewijze behandel ing. 

De uiteindel i jk in de richtl i jn neergelegde regeling is het resultaat van 
compromissen, waarbi j door de lid-staten over en weer concessies moesten 
worden gedaan o m tot een vergeli jk te komen. Zoals hiervoor reeds is ge-
zegd, leidt de r ichtl i jn wat Nederland betreft, slechts tot een beperkt aantal 
wi jz ig ingen van materiële aard en zijn die wi jz ig ingen in het algemeen niet 
ingr i jpend. Vanuit dit gezichtspunt bezien, kan het resultaat van de onder-
handel ingen voor Nederland niet ongunst ig worden genoemd. Het feit dat 
slechts we in ig materiële verander ingen van betekenis moeten worden aan-
gebracht in de Nederlandse wetgev ing , maakt het voorts aannemeli jk dat de 
budgettaire betekenis slechts ger ing zal zi jn. Het betreft een aantal plus- en 
minpunten welke niet nauwkeur ig zijn te becij feren, doch waarvan de indruk 
bestaat dat zij nagenoeg tegen elkaar opwegen. 

§ 5. Eigen middelen van de Gemeenschappen 

De uitgaven van de Gemeenschappen worden thans gedeelteli jk gef inan-
cierd uit de opbrengst van de invoerrechten en landbouwhef f ingen, welke 
rechten en heff ingen vol ledig als eigen middelen aan de Gemeenschappen 
ten goede komen, en voor het over ige uit f inanciële bi jdragen van de lid-sta-
ten. 

Zoals hiervoor reeds is vermeld , heeft de Raad in 1970 besloten de uitga-
ven van de Gemeenschappen in zijn geheel te f inancieren uit eigen midde-
len. Daartoe is overeengekomen de thans nog bestaande f inanciële bijdra-
gen van de lid-staten te vervangen door ontvangsten verkregen door toe-
passing van een gemeenschappel i jk percentage op de un i fo rm vastgestelde 
grondslag van de belasting op de toegevoegde waarde. Het aan de Gemeen-
schappen af te dragen percentage, dat 1 % niet mag overschri jden, moet 
worden vastgesteld in het kader van de communauta i re begrot ingsprocedu-
re. Bij de indiening van dit wetsontwerp was het voor 1978 af te dragen per-
centage eigen middelen u i t deb . t .w . nog niet definit ief vastgesteld. Het af te 
dragen percentage zal een integrerend deel ui tmaken van de nationale 
b.t.w.-tarieven. Of die nationale tarieven al dan niet worden verhoogd in ver-
band met de afdracht van een gedeelte van de opbrengst als eigen midde-
len, is een zaak die niet communauta i r is geregeld. Deze vraag zal in het ka-
der van de nationale begrot ing moeten worden beantwoord. Daarbij dient te 
worden bedacht, dat de afdracht van de eigen middelen uit de b.t.w. in de 
plaats komt van de f inanciële bi jdragen aan de Gemeenschappen. De vraag 
of deze vervanging per saldo voor de Nederlandse schatkist voordel ig dan 
we l nadelig is, is afhankeli jk van een veelheid van factoren en kan op grond 
van de thans voorhanden zijnde gegevens nog niet definit ief worden beoor-
deeld. De ondergetekende acht echter voorshands geen redenen aanwezig 
te veronderstel len dat de beide posten elkaar veel zullen ont lopen. 

De commiss ie hee f top 20 april 1977 een voorstel ingediend voo reen ver-
ordening van de Raad houdende toepassing, voor de eigen middelen uit de 
b.t.w., van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van d e f i -
nanciële bi jdragen van de lid-staten door eigen middelen van de Gemeen-

_ _ ^ _ schappen.7 Over de tekst van deze verordening - het zg. f inanciële regle-
' Pb. E.G. van 6 mei 1977, nr.c i io, biz. 2. ment - waar in onder meer vaststel l ing, boeking, a fdrachten controle van de 
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eigen middelen worden geregeld, is op 21 november 1977 door de Raad 
overeenstemming bereikt. De verordening was echter bij de indiening van 
het onderhavige wetsontwerp nog niet officieel vastgesteld. 

Volgens het voorstel van de commiss ie dienen de eigen middelen te wor-
den berekend per individuele ondernemer en vo rmt de grondslag voor die 
berekening het verschil tussen het bedrag van de belastbare omzet en het 
bedrag van de jegens de ondernemer verr ichte prestaties waarvoor aan-
spraakop aftrek van voorbelast ing bestaat. Het bedrag van de belastbare 
omzet moet thans reeds in de aangifte worden vermeld. Met het bedrag van 
de prestaties waarvoor aanspraak op aftrek van voorbelast ing bestaat, is dit 
echter niet het geval. De aangif ten zouden dus met dit gegeven moeten wor-
den ui tgebreid. O m over d't gegeven te kunnen beschikken zouden de on-
dernemers de desbetreffende inkomende facturen afzonderli jk in hun boek-
houding moeten opnemen. Dit zou voor de ondernemers een aanzienlijke 
administrat ieve lastenverzwaring betekenen. Inmiddels is het ontwerp-reg-
lement zodanig gewi jz igd, dat de l id-staten gedurende een periode van vijf 
jaren kunnen kiezen tussen de bovenbedoelde methode en een methode 
waar in de grondslag voor de berekening van de eigen middelen word t vast-
gesteld door per land u i t t e gaan van de reële be last ingopbrengsten het ge-
wogen gemiddelde b.t.w.-percentage. Deze methode brengt geen verzwa-
ring van de administrat ieve lasten voor het bedri j fs leven met zich. In ver-
band met dit naar zijn mening belangri jke voordeel ligt het in de bedoel ing 
van de ondergetekende voor de berekening van de door Nederland af te dra-
gen eigen middelen gedurende de keuzeperiode gebruik te maken van de 
laatstgenoemde methode. Tegen het einde van de keuzeperiode zal de Raad 
op voorstel van de commissie en aan de hand van de opgedane ervaringen 
met unanimi te i t een un i forme methode moeten vaststel len. 

Zoals hiervoor al is uiteengezet, biedt de richtl i jn de lid-staten de mogel i jk-
heid o m gedurende de overgangsperiode op bepaalde punten van de richt-
li jn af te w i jken. Indien een lid-staat gedurende deze periode vri jstel l ing ver-
leent voor een prestatie, die volgens de r icht l i jn is belast, zal dit in het alge-
meen leiden tot een verminder ing van de grondslag voor de heffing van de 
eigen middelen. Indien daarentegen een lid-staat gedurende deze periode 
een prestatie belast, die volgens de r ichtl i jn is vr i jgesteld, zal zich in het alge-
meen het tegenovergestelde voordoen. Om te voorkomen, dat de geduren-
de de overgangsper iode toegestane afwi jk ingen tot onevenwicht igheden 
leiden ten aanzien van de door de lid-staten af te dragen eigen middelen, 
zal in het f inanciële reglement een compensat ieregel ing worden opgeno-
men. Voor de gevallen waarin een lid-staat van de mogel i jkheid tot afwi jk ing 
van de r ichtl i jn gedurende de overgangsper iode gebruik maakt, moet hij een 
compensat ie op de eigen middelen in minder ing brengen. Voor zover de 
compensaties niet op basis van de in de aangiften opgenomen gegevens 
kunnen worden berekend - vr i jgestelde omzetten behoeven in Nederland 
thans niet in de aangifte te worden vermeld - zullen ze op andere wijze aan 
de hand van passende gegevens (bij voorbeeld statistieken) worden be-
paald. 

Aangezien voor lop ig ook voor de kleine ondernemingen van elkaar afwi j -
kende nationale regelingen bl i jven bestaan, zal daarvoor eveneens een com-
pensatieregeling worden getroffen. Overeengekomen is, dat de lid-staten -
onafhankeli jk van de vraag of en in hoeverre de kleine ondernemers in de 
belast ingheff ing worden betrokken - geen eigen middelen zullen afdragen 
voor ondernemers met een jaaromzet tot 10 000 Europese rekeneenheden, 
doch wel in de eigen middelen zullen bi jdragen voor ondernemers met een 
hogere jaaromzet. Veel van de desbetreffende ondernemers behoeven 
thans in het geheel geen aangifte te doen. Het ligt in de bedoeling van de on-
dergetekende deze situatie zoveel mogel i jk ongewi jz igd te laten en de pas-
sende gegevens voor de berekening van de eigen middelen op andere wijze 
te verzamelen dan via aangif teformul ieren. De eigen middelen over de toe-
gevoegde waarde van de landbouwers die van de landbouwregel ing ge-
bruik maken en derhalve geen aangifte doen, zal op basis van macro-econo-
mische gegevens worden berekend. 
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§ 6. Inwerkingtreding 

Volgens artikel 1 van de richtlijn zou zij op 1 januari 1978 in de lid-staten 
moeten worden toegepast, op welke datum tevens de regeling voor de ei-
gen middelen zou moeten ingaan. Gezien de betrekkelijk korte periode tus-
sen de vaststelling van de richtlijn door de Raad en de datum waarop deze 
moet worden toegepast, en gelet op de lange duur van de onderhandelin-
gen over het Financiële reglement - waarvan de inhoud van groot belang is 
voor eventueel aan het bedrijfsleven op te leggen administratieve lasten en 
dat op dit moment nog niet is vastgesteld - kan als zeker worden aangeno-
men, dat de meeste lid-staten niet in staat zullen zijn bij de toepassing ge-
noemde datum in acht te nemen. Alleen van het Verenigd Koninkrijk is be-
kend dat met ingang van 1 januari 1978 waarschijnlijk uitvoering zal kunnen 
worden gegeven aan de richtlijn. Ook wat Nederland betreft, moet het als 
uitgesloten worden geacht, dat het wetsontwerp vóór 1 januari 1978 het 
Staatsblad zal bereiken. Aan de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen zal worden gevraagd op korte termijn een voorstel bij de Raad van die 
Gemeenschappen in te dienen, dat de lid-staten die niet in staat zijn geble-
ken vóór 1 januari 1978 hun wetgeving met de richtlijn in overeenstemming 
te brengen, uitstel voor de aanpassing verleent. Voor het geval dat de richt-
lijn niet tijdig in alle lid-staten wordt toegepast is in het in § 2 genoemde be-
sluit van 21 april het volgende bepaald. Zolang de richtlijn nog niet in ten 
minste drie lid-staten wordt toegepast, treedt de regeling voor de eigen mid-
delen uit de b.t.w. nog niet in werking en blijven alle lid-staten financiële bij-
dragen aan de Gemeenschappen verschuldigd. Zodra de richtlijn echter 
door ten minste drie lid-staten wordt toegepast, geldt voor deze lid-staten de 
regeling voor de eigen middelen uit de b.t.w., terwijl de lid-staten die de 
richtlijn nog niet toepassen, financiële bijdragen aan de Gemeenschappen 
verschuldigd blijven. De financiële bijdrage van een lid-staat wordt bepaald 
op grond van het aandeel van zijn bruto nationale produkt in het totale bruto 
nationale produkt van de gezamenlijke lid-staten. 

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

Artikel I, letter A 

1°. In overeenstemming met artikel 5, eerste lid, van de richtlijn, waar naast 
overdracht wordt gesproken van overgang, wordt voorgesteld aan artikel 3, 
eerste lid, lettere, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna te noemen: 
de Wet) laatstgenoemde uitdrukking toe te voegen. Deze uitdrukking zal 
dan betrekking kunnen hebben op gevallen van scheiding, onteigening en 
dergelijke gebeurtenissen ten gevolge waarvan goederen het bedrijfs-
vermogen van een ondernemerverlaten. Aangezien deze bepaling reeds 
thans in die ruime zin pleegt te worden toegepast, is hiermee geen materiële 
wijziging beoogd. 

2°. De in het huidige artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet vervatte inte-
gratieheffing heeft niet alleen betrekking op in het eigen bedrijf vervaardig-
de goederen, maar ook op goederen welke door een derde zijn vervaardigd 
onder terbeschikkingstelling van stoffen door de opdrachtgever. Daar in arti-
kel 5, zevende lid, letter a, van de richtlijn niet uitdrukkelijk wordt gesproken 
van door derden voor rekening van de belastingplichtige vervaardigde goe-
deren en die integratiebepaling een facultatief karakter heeft, wordt voorge-
steld de werkingssfeer van deze integratieheffing te beperken tot het be-
schikken over goederen welke in het eigen bedrijf zijn vervaardigd. Reeds 
thans blijft ingevolge een administratieve goedkeuring heffing veelal achter-
wege, ingeval de goederen door een derde zijn vervaardigd onder het ter 
beschikking stellen van stoffen. Het toepassen van de integratieheffing in 
deze gevallen stuit namelijk in de praktijk op veel problemen, terwijl een ver-
storing van concurrentieverhoudingen niet te verwachten is. 
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3°. Op grond van het thans geldende artikel 3, tweede l id , van de Wet 
word t als levering aangemerkt de vest ig ing, overdracht, wi jz ig ing en afstand 
van zakelijke rechten op onroerende goederen, mits het recht ten minste 
voor een vaste termi jn van t ien jaren is gevest igd. Deze termi jn hangt samen 
met artikel 11, letter b, van de Wet, waar de vest iging van een zakelijk recht 
voor een kortere termi jn dan t ien jaren is geli jkgesteld met verhuur. Deze ge-
l i jkstell ing hield verband met het feit dat in het oorspronkel i jke on twerp van 
de Wet de verhuur van onroerend goed verpl icht was vr i jgesteld. Zonder die 
geli jkstel l ing zou men de vr i jstel l ing kunnen ontgaan door niet te verhuren, 
maar een zakelijk recht te vest igen. Ti jdens de parlementaire behandel ing 
van de Wet is echter een opt iemogel i jkheid voor belaste verhuur in het leven 
geroepen. Aan de bedoelde gel i jkstel l ing is daardoor de grond ontval len. 

4°. Het thans geldende artikel 3, vi j fde l id, van de Wet heeft zowel betrek-
king op leveringen als op diensten. Om redenen van wetssystematiek word t 
voorgesteld dit vi j fde lid te beperken tot leveringen en voor wat betreft de 
diensten een overeenkomst ige bepal ing op te nemen in een (nieuw) derde 
lid van artikel 4 van de Wet. 

5°. De omschr i jv ing van het begrip «goederen» is - eveneens o m reden 
van systematiek - overgebracht van artikel 5 van de Wet naar een n ieuw ze-
vende lid van artikel 3. Voorts is, in aansluit ing bij artikel 5, tweede l id, van de 
r icht l i jn, thans uitdrukkeli jk bepaald, dat zaken als elektrische s t room, gas, 
warmte en koude als goederen worden beschouwd; materiële betekenis 
heeft dit niet. 

Letter B 

Op grond van de delegatiebepal ing welke in het thans geldende artikel 4, 
derde l id, van de Wet is opgenomen, kan bij niet-ondernemers (bij voor-
beeld de overheid of particulieren) ter zake van interne diensten een integra-
t ieheff ing worden ingesteld. In artikel 6, derde l id, van de r icht l i jn is de mo-
gel i jkheid tot het instellen van een dergeli jke integrat ieheff ing echter be-
perkt tot ondernemers. In verband daarmee dient artikel 4, derde l id, van de 
Wet in zijn huidige vorm te verval len. Daar van de in deze bepaling neerge-
legde bevoegdheid tot nu toe geen gebruik is gemaakt, heeft het vervallen 
ervan geen directe materiële gevolgen. 

Het nieuwe derde lid is hiervoor reeds toegelicht bij artikel I, letter A, 4°, 
van het wetsontwerp . 

LetterC 

Zoals bij artikel I, letter A, 5°, van het ontwerp is opgemerkt , is o m redenen 
van systematiek de in artikel 5 van de Wet opgenomen omschr i jv ing van het 
begrip «goederen' overgebracht naar artikel 3. Van het daardoor vr i jkomen 
van artikel 5 is gebruik gemaakt o m , ter bevorder ing van de overzichtelijk-
heid van de wet , de thans in artikel 6 geregelde stof, welke zowel de plaats 
van levering als de plaats van dienst omvat , te verdelen over de artikelen 5 
en 6. 

De in het nieuwe artikel 5 neergelegde regeling van de plaats van levering, 
thans voorkomende in artikel 6, eerste en derde l id, verschilt op één punt 
van de huidige regel ing, zonder dat dit overigens materiële gevolgen heeft. 
Van de in het nieuwe eerste l id , letter a, neergelegde regel dat vervoerde 
goederen worden geleverd op de plaats waar het vervoer aanvangt, worden 
nameli jk ui tgezonderd de leveringen, bedoeld in artikel 3, eerste l id, letter f, 
van de Wet. Op grond hiervan word t voortaan het aanbrengen van een inge-
voerd goed aan een ander goed hier te lande behandeld als een binnenland-
se levering. Ter zake van die levering is dan belasting verschuldigd over de 
prijs van het ingevoerde goed met inbegr ip van de kosten welke voor het 
aanbrengen in rekening worden gebracht; de bij invoer betaalde belasting 
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kan de ondernemer daartegenover in aftrek brengen. Tot nu toe word t reeds 
bij de heff ing ter zake van de invoer rekening gehouden met de aanbren-
gingskosten. Art ikel 19, vierde l id, let tere, van de Wet, waarop deze heff ings-
wijze is gebaseerd, kan bij de nieuwe tekst van artikel 5 verval len. Deze nieu-
we benadering vloei t voor t uit artikel 8, eerste l id, letter a, van de r icht l i jn. 

Letter D 

De richtl i jn behelst in artikel 9 een gedetai l leerde regel ing van de plaats 
van dienst. Bij die regel ing is, met inachtneming van de eisen van praktische 
ui tvoerbaarheid, ernaar gestreefd dubbele heff ing of niet-heff ing alsmede 
concurrent ievervals ing zoveel mogel i jk te voorkomen. Als hoofdregel , welke 
is neergelegd in het eerste lid van het nieuwe artikel 6 van de Wet, geldt dat 
de plaats van dienst is gelegen op de plaats waar de dienstverr ichter is ge-
vest igd. De vo lgende bepal ingen van het artikel bevatten echter een aantal 
ui tzonderingen op die regel. 

In het tweede l id, letter a, word t voor diensten met betrekking tot onroe-
rend goed de plaats van dienst gekoppeld aan de plaats waar het onroerend 
goed is gelegen. 

Het tweede l id, letter b, regelt de plaats van vervoerdiensten. Deze bepa-
l ing komt overeen met hetgeen thans in artikel 6, vierde l id, is opgenomen. 

Voor de in het tweede l id, letter c, opgesomde activiteiten en werkzaam-
heden wordt de plaats van dienst daar gef ixeerd waar die activiteiten en 
werkzaamheden feitel i jk plaatsvinden. Het gaat hier o m gevallen waar in de 
feiteli jke gang van zaken in het algemeen zonder grote bezwaren kan wor-
den vastgesteld. Bij de onder 1° bedoelde diensten valt te denken aan muziek-
ui tvoer ingen, toneelvoorste l l ingen, circussen, kermissen en sportevene-
menten. 

Op grond van het tweede l id, letter d , is in geval van verhuur van roerende 
goederen welke door de verhuurder worden u i tgevoerd, de plaats van 
dienst gelegen in het land waar de goederen feitel i jk worden gebruikt. Een 
uitzondering w o r d t gemaakt voor vervoermidde len, aangezien hier, door de 
grote mobi l i te i t van die goederen, het land van het gebruik moeil i jker is te 
bepalen. Deze ui tzondering heeft tot gevolg dat bij de verhuur van een auto 
aan een bui tenlander niet meer, zoals thans het geval is, het nultarief toepas-
sing kan v inden voor zover in het bui tenland van de auto gebruik word t ge-
maakt; daar staat tegenover dat, ingeval dat gebruik plaatsvindt in een andere 
lid-staat, aldaar geen belasting ter zake word t geheven. 

Ten slotte word t in het tweede l id, letter e, een reeks diensten opge-
somd waarvoor als plaats van dienst word t aangemerkt de plaats waar de 
ondernemer aan w ie de dienst word t ver leend, is gevest igd. In deze geval len 
zal dus het land waar de afnemer is gevest igd, tot heff ing moeten overgaan. 
Het betreft hier in het algemeen diensten waarvan de kosten de prijzen 
van goederen beïnvloeden; de afnemer kan veelal de hem in rekening ge-
brachte belasting in aftrek brengen. Om praktische redenen is voor part icu-
lieren aan wie een in letter e genoemde dienst word t verr icht, teruggekeerd 
tot de hoofdregel , dat w i l zeggen dat de plaats van dienst is gelegen in het 
land waar de dienstverr ichter is gevest igd. Uit concurrent ieoverwegingen 
blijft echter belast ingheff ing achterwege, indien de part icul ier woon t of is 
gevestigd buiten de lid-staten van de Europese Gemeenschappen. Opge-
merkt zij nog, dat onder het in het voorstel gebruikte begr ip «verzekeringen» 
- zoals ook het geval is bij het bestaande artikel 11, letter k - herverzekerin-
gen zijn begrepen. 

Letter E 

1°. Overeenkomst ig artikel 4, tweede l id, van de r icht l i jn is in artikel 7, 
tweede l id, van de Wet bepaald, dat als ondernemer mede moet worden be-
schouwd ieder die een l ichameli jke of onl ichamel i jke zaak exploiteert o m er 
duurzaam opbrengst uit te verkr i jgen. Deze ui tbre id ing van het onderne-
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mersbegr ip brengt mee, dat bi j verhuur van goederen eerder sprake zal zijn 
van ondernemerschap dan thans het geval is. Met name het onderscheid 
tussen bedri j fsmatige verhuur en vermogensbeheer zal aan betekenis in-
boeten. In verband met de regeling van de verhuur van onroerend goed is 
het materiële belang van de ui tbreiding echter weer beperkt. 

2°. Als gevolg van de zoeven bedoelde bepal ing kan artikel 7, vierde l id, in 
zijn huidige v o r m , dat de voor de belasting opterende verhuurder van onroe-
rend goed steeds als ondernemer aanmerkt, verval len. 

Het voorgestelde nieuwe vierde lid is gebaseerd op artikel 4, vierde l id, 
tweede alinea, van de r icht l i jn. De formuler ing stemt overeen met het in de 
jur isprudent ie ontwikkelde leerstuk van de fiscale eenheid. 

Letter F 

1°. Art ikel 8, vierde l id, van de Wet is in overeenstemming met artikel 11 , 
A, eerste l id, letter b, van de r icht l i jn gebracht door bij lever ingen als zijn be-
doeld in artikel 3, eerste l id , letters g en h, van de Wet, de maatstaf van hef-
f ing te doen bepalen naar het t i jdst ip van die lever ingen. Deze maatstaf (de 
«vergoeding») word t mitsdien gesteld op het bedrag dat voor het goed zou 
moeten worden betaald, indien het op het t i jdst ip van de levering zou wor-
den aangeschaft of voortgebracht in de toestand waar in het zich op dat t i jd -
st ip bevindt. Dit betekent, dat bij voorbeeld bij overhevel ing van een ge-
bruikte auto van het bedr i j fsvermogen naar het pr ivévermogen niet, zoals 
thans in artikel 8, vierde l id , van de Wet is voorgeschreven, de historische 
kostpri js als maatstaf van heffing in aanmerking dient te worden genomen, 
maar de tweedehands-waarde. 

Artikel 11, letter A, eerste l id , s u b d , van de r ichtl i jn stelt de maatstaf van 
heff ing voor interne diensten op de aldaar omschreven «normale waarde» 
van die dienst. Artikel 8, v i j fde l id, van de Wet - dat voor deze gevallen de 
kostpri js van de dienst als maatstaf van heff ing voorschri j f t - is daarmee in 
overeenstemming gebracht. In verband met het verval len van artikel 4, der-
de l id, van de Wet is ook de verwi jz ing daarnaar in bedoeld vi j fde lid komen 
te verval len. 

2°. Artikel 11, letter C, tweede l id, van de r ichtl i jn houdt in dat, indien ge-
gevens voor het bepalen van de maatstaf van heff ing zijn ui tgedrukt in een 
andere munteenheid dan die van de betrokken lid-staat, de wisselkoers 
word t vastgesteld overeenkomst ig artikel 12 van Verordening (EEG) Nr. 
803/68. Het Tarief besluit 1960 (Stb. 30) bevat in artikel 16h een soortgeli jke 
bepal ing voor de berekening van het invoerrecht. Door de verwi jz ing naar 
dat besluit in het voorgestelde nieuwe zevende lid van artikel 8 van de Wet 
wo rd t die bepal ing mede van toepassing voor de omzetbelast ing. Overigens 
word t reeds thans dienovereenkomst ig gehandeld. 

Letter G 

1°. Daar aan artikel 11 van de Wet een lid word t toegevoegd, moet de be-
staande tekst worden opgenomen als eerste l id. 

2°. De in de richtl i jn opgenomen regeling voor het onroerend goed wi jkt 
ten dele af van de bestaande Nederlandse regel ing. De afwi jk ingen hebben 
in het bijzonder betrekking op de regels voor gebouwen en bouwterre inen. 
De richtl i jn bevat ten aanzien van het onroerend goed voorts een aantal fa-
cultatieve bepal ingen en een overgangsbepal ing, waardoor de l ids ta ten 
een zekere mate van vr i jheid behouden bij het vaststellen of handhaven van 
de nationale regimes op dit terrein. Verwezen zij naar de artikelen 4, derde 
l id, 13, B, letters g en h,en C, letter b, alsmede bij lage E, nr. 11 , van de richt-
l i jn. 
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De levering van bouwterreinen moet volgens de richtlijn worden belast, 
terwijl de levering van andere terreinen (woeste grond en dergelijke) is vrij-
gesteld van omzetbelasting. De omschrijving van het begrip bouwterrein is 
echter aan de lidstaten overgelaten. Deze bepaling maakt het mogelijk om 
overeenkomstig de huidige situatie de regeling voor gronden te doen aan-
sluiten bij die van andere onroerende goederen. 

De levering van gebouwen is volgens de richtlijn belast, wanneer de leve-
ring plaatsvindt vóór de eerste ingebruikneming van het gebouw. Daarnaast 
hebben de lid-staten de mogelijkheid om gebouwen ook nog tot vijf jaar na 
de voltooiing dan wel tot twee jaar na de eerste ingebruikneming in de belas-
tingheffing te betrekken. In andere gevallen is de levering van een gebouw 
vrijgesteld van omzetbelasting, onverschillig door of aan wie wordt gele-
verd. Ook is niet van belang of voor het desbetreffende gebouw aftrek van 
belasting heeft plaatsgevonden. Gedurende de overgangsperiode mogen de 
lid-staten echter in gevallen waarin zodanige aftrek heeft plaatsgevonden, de 
levering van gebouwen blijven belasten. 

In Nederland is thans zowel de levering van nieuwe gebouwen als de leve-
ring van in gebruik genomen gebouwen belast. Alleen wanneerter zake van 
de voorafgaande levering in het geheel geen belasting in aftrek is gebracht 
of wanneer het gebouw hoofdzakelijk is gebruikt voor onbelaste prestaties, 
geldt een vrijstelling. Deze regel maakt het noodzakelijk bij de levering van 
een gebouw steeds in het verleden terug te gaan om na te gaan of ter zake 
van de voorafgaande levering belasting in aftrek is gebracht. In de praktijk 
levert dit zowel voor de ondernemers als voor de belastingadministratie 
moeilijkheden op. Deze moeilijkheden worden groter, naarmate het b.t.w.-
stelsel langer in werking is en men verder in het verleden moet teruggaan. 
Gezien deze bezwaren welke aan de huidige Nederlandse regeling kleven, 
geeft de ondergetekende er de voorkeur aan het systeem van de richtlijn nu 
reeds over te nemen en daarmee niet te wachten tot het einde van de over-
gangsperiode. Aan een onbeperkte vrijstelling voor leveringen van gebou-
wen na het tijdstip van eerste ingebruikneming is het bezwaar verbonden, dat 
de bouwer door een te leveren gebouw eerst kortstondig zelf te gebruiken voor 
belaste doeleinden, belasting zou kunnen ontgaan. In dit geval immers zou 
door hem op grond van de hierna aan de orde komende regeling voor her-
ziening van de aftrek bij investeringsgoederen slechts het bedrag van de op 
het gebouw drukkende voorbelasting naartijdsgelang moeten worden terug-
betaald. Heffing van omzetbelasting over bijvoorbeeld de loonkosten blijft 
dan achterwege. Om deze reden is gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
welke de richtlijn biedt, om ook de levering van gebouwen binnen een ter-
mijn van twee jaar na de eerste ingebruikneming van de vrijstelling uit te zon-
deren. 

De regeling voor de herziening van de aftrek bij investeringsgoederen is 
neergelegd in artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 
Zij houdt in, dat gedurende een termijn van vijf jaar de ter zake van een in-
vesteringsgoed in aftrek gebrachte belasting wordt herzien bij wijziging in 
het gebruik van dat goed. Zo dient bij voorbeeld een ondernemer die een 
goed vier jaar heeft gebruikt voor belaste prestaties en het daarna gaat ge-
bruiken voor vrijgestelde prestaties, één vijfde van de door hem ter zake van 
dat goed in aftrek gebrachte belasting terug te betalen; in het omgekeerde 
geval kan hij één vijfde alsnog in aftrek brengen. In het vervolg zal deze situ-
atie zich op grond van artikel 20, derde lid, van de richtlijn ook voordoen bij 
de levering van een investeringsgoed. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat, in-
dien de levering is belast c.q. vrijgesteld, het goed gedurende het resterende 
gedeelte van de herzieningstermijn door de ondernemer wordt gebruikt 
voor belaste c.q. vrijgestelde prestaties. Nu alle leveringen van onroerend 
goed dat meer dan twee jaar in gebruik is, onder de vrijstelling worden ge-
bracht, brengt een en ander met zich mee, dat na de eerste ingebruikneming 
van een onroerend goed nog slechts gedurende de herzieningstermijn een 
omzetbelastingclaim op dat onroerend goed rust. In verband hiermee ligt 
het in het voornemen overeenkomstig de in artikel 20, tweede lid, van de 
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richtlijn geboden mogelijkheid de herzieningstermijn voor onroerend goed 
tot tien jaar te verlengen. Een termijn van tien jaar sluit trouwens beter aan 
bij de economische levensduur van gebouwen en stemt overeen met de in 
artikel 6, vijfde lid, van de Uitvoeringsbeschikking opgenomen herzienings-
regeling bij verhuur van onroerend goed. 

De hierboven uiteengezette regeling met betrekking tot gebouwen zal op 
gelijke wijze toepassing vinden op gronden welke een vervaardigingsbehan-
deling hebben ondergaan, zoals bij voorbeeld bouwterreinen. 

Om gedurende de herzieningstermijn binnen de bedrijfskolom het aftrek-
recht volledig te laten doorwerken, is in het voorgestelde nieuwe artikel 11, 
letter a, 2n, van de Wet bepaald, dat degene die de levering verricht, de mo-
gelijkheid heeft om te kiezen voor het belasten van de levering. In dat geval 
kan de ondernemer aan wie het goed wordt geleverd, de ter zake aan hem in 
rekening gebrachte belasting op de voet van de daarvoor geldende bepalin-
gen in aftrek brengen. 

3°. De richtlijn zondert in artikel 13, letter B, sub b, nummers 3 en 4, de 
verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van safeloketten 
uit van de vrijstelling voor verhuur van onroerend goed. Deze vormen van 
verhuur bevatten vaak elementen van bewaarneming, bewaking en dergelijk 
dienstbetoon. Voorts hangt bij de verhuur van parkeerruimte de vrijstelling 
thans af van de vaak moeilijk te beantwoorden vraag of sprake is van een 
wisselende of vaste plaats. In het voetspoor van de richtlijn zijn deze vormen 
van verhuur ook in artikel 11, letter b, van de Wet onder de uitzonderingen 
op de onderwerpelijke vrijstelling opgenomen. 

Voorts wordt om praktische redenen voorgesteld met gebruikmaking van 
de in het slot van voornoemde richtlijnbepaling gegeven bevoegdheid even-
eens van de vrijstelling uit te zonderen de met de verhuur van parkeerruimte 
te vergelijken verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen. 

Artikel 11, letter b, 5 (3 oud), van de Wet biedt de verhuurder de mogelijk-
heid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden te kiezen 
voor het belasten van de verhuur. Tot nu toe is deze mogelijkheid beperkt tot 
de verhuur aan ondernemers die het onroerend goed als bedrijfsmiddel ge-
bruiken. In de praktijk wordt echter ook behoefte gevoeld aan de mogelijk-
heid om bij verhuur van onroerende goederen voor belastingheffing te kie-
zen in geval van verhuur aan anderen dan ondernemers. Het gaat hierbij met 
name om de verhuur van kantoorgebouwen en dergelijke panden aan over-
heidslichamen en semi-overheidslichamen, alsmede andere instellingen die 
geen ondernemer zijn in de zin van de Wet. In het bijzonder indien het ge-
bouw slechts voor enkele jaren vrijgesteld wordt gehuurd, ondervindt de 
verhuurder als nadeel dat hij zijn aanspraak op aftrek van voorbelasting ver-
liest naar gelang de herzieningstermijn verstrijkt, ook al gaat hij later het ge-
bouw belast verhuren. De verhuurder is daardoor geneigd het gehele be-
drag van de voorbelasting doorte berekenen in de huurprijs over de korte 
huurtijd. 

In verband met het vorenstaande stelt de ondergetekende voor de moge-
lijkheid om te kiezen voor belastingheffing te verruimen tot alle verhuur van 
onroerend goed. Hij zou daarbij echter een uitzondering willen maken voor 
woningen, aangezien deze zich in de privésfeer bevinden. Gezien deze uit-
breiding van de optiemogelijkheid, is voorts, ten einde de huurder te be-
schermen tegen een onverhoedse belastingheffing over de huursommen, 
de keuzemogelijkheid gebonden aan zijn instemming. 

Zoals in de toelichting op artikel I, letter A, 3 , van het ontwerp is opge-
merkt, bestaat aan de gelijkstelling met verhuur van andere vormen van ter-
beschikkingstelling voor een termijn korter dan tien jaren geen behoefte 
meer, zodat de laatste alinea van artikel 11, letter b, van de Wet kan verval-
len. Het is overigens de vraag of artikel 13, B, letter b, van de richtlijn vol-
doende ruimte biedt voor een dergelijke gelijkstelling. 
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4°. Op grond van de richtlijn is het niet langer mogelijk het verstrekken van 
spijzen en dranken door een ondernemer vrij te stellen, ook niet indien zulks 
zonder winstoogmerk geschiedt. Een wijziging van artikel 11, lettere, van de 
Wet is derhalve noodzakelijk. Opgemerkt wordt nog, dat de voorgestelde wij-
ziging geen verandering brengt in de vrijstelling voor het verplegen of ver-
zorgen van personen, opgenomen in een inrichting zonder winstoogmerk. 
Ook het verstrekken van voedsel en drank, geneesmiddelen en verbandmid-
delen blijft in die gevallen, voor zover dat al een zelfstandige prestatie vormt 
en geen deel uitmaakt van het verzorgen en verplegen, vrijgesteld. De richt-
Iijn biedt in artikel 13, A, eerste lid, letters b, g en h, daartoe voldoende ruim-
te. 

De voorwaarde dat geen winst wordt beoogd of gemaakt, is bij de onder-
werpelijke vrijstelling, en bij enige andere vrijstellingen vervallen en in 
enigszins gewijzigde vorm opgenomen in een tweede lid van artikel 11. Voor 
een toelichting op deze wijzigingen moge worden verwezen naar hetgeen 
hierna aan het slot van 12 ter zake van het voorgestelde tweede lid wordt 
opgemerkt. 

5°. Evenals in artikel 11, letter c, van de Wet, is in letter e het vereiste dat 
geen winst wordt beoogd of gemaakt, vervallen. Ook voor deze wijziging 
moge verder worden verwezen naar de toelichting bij het voorgestelde 
tweede lid van artikel 11. 

6'. In artikel 11, letter f, van de Wet is het vereiste dat geen winst wordt 
beoogd, gehandhaafd. Om voor vrijstelling op grond van letter f in aanmer-
king te komen is namelijk een aanwijzing door de Kroon noodzakelijk. Een 
van de criteria welke bij die aanwijzing een rol spelen, is het vereiste dat 
geen winst wordt beoogd en dat door het verlenen van de vrijstelling geen 
ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen optreedt ten opzichte 
van ondernemers die wel winst beogen. Hetgeen in het tweede lid is be-
paald omtrent het maken van winst zal hier mede richtsnoer dienen te zijn. 

7°. Artikel 11, letter g, van de Wet correspondeert met artikel 13, A, eerste 
lid, letters c, e en p, van de richtlijn. Voor wat de vrijstelling voor paramedi-
sche beroepen betreft, pleegt tot dusver in de praktijk te worden aangeknoopt 
bij de Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963,113). In de gevallen 
waarin op grond van die wet voor een paramedisch beroep regels zijn 
gesteld, is bij administratief voorschrift goedgekeurd, dat de beoefenaren 
van dat beroep vrijstelling van omzetbelasting genieten. Zo wordt thans 
vrijstelling genoten door therapeuten Mensendieck en Cesar, diëtisten en or-
thoptisten. In de voorgestelde nieuwe tekst is het verband met genoemde 
wet uitdrukkelijk neergelegd. In verband daarmee kan de afzonderlijke ver-
melding van fysiotherapeuten vervallen. Voorts zijn de woorden verple-
gers en verpleegsters respectievelijk vroedvrouwen vervangen door de ter-
men verpleegkundigen en verloskundigen, aangezien bedoelde werkers in 
de gezondheidszorg van beiderlei kunne thans met laatstgenoemde termen 
worden aangeduid. Ten slotte wordt in navolging van de tekst van de richt-
lijn voorgesteld om duidelijker aan te geven, dat ook het vervoer van gewon-
den per ambulance is vrijgesteld van omzetbelasting. 

8 . De vrijgestelde handelingen met betrekking tot munten, effecten en 
andere waardepapieren wordt in artikel 13, B, letter d, punten 4 en 5, van de 
richtlijn op een ruimere wijze omschreven dan thans in artikel 11, letter i, van 
de Wet het geval is. Op grond van de voorgestelde nieuwe tekst, welke aan-
sluit bij die van de richtlijn, zal voortaan ook de bemiddeling met betrekking 
tot bedoelde zaken zijn vrijgesteld. Hoewel de vrijstelling voor de bemidde-
ling met betrekking tot effecten en andere waardepapieren pas na afloop 
van de overgangstermijn behoeft te worden ingevoerd (bijlage E, nr. 9 van 
de richtlijn) meent de ondergetekende, nu de bemiddeling met betrekking 
tot deviezen en dergelijke terstond moet worden vrijgesteld, uit een oogpunt 
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van gelijke behandel ing te moeten voorstel len ook de bemiddel ing inzake ef-
fecten in de vr i jstel l ing te doen delen. Bovendien vormt de vr i jstel l ing voor 
handel ingen inzake deviezen, effecten en dergeli jke zo een afgerond geheel. 

De in de r icht l i jn neergelegde vr i jstel l ing is in zover enger dan de thans in 
de wet opgenomen vr i jstel l ing, dat eerstbedoelde vri jstel l ing niet geldt voor 
bankpapier en munten, welke wet t ig betaalmiddel zijn, maar gewoonl i jk niet 
als zodanig worden gebruikt of verzamelwaarde hebben. Aangezien deze za-
ken, evenals onder het verlaagde tarief ingedeelde postzegels en antiek, als 
beleggingsgoederen regelmat ig uit de privésfeer naar de ondernemerssfeer 
terugkeren, word t voorgesteld o m ook bedoelde bankpapier en munten te 
rangschikken onder het ver laagde tarief (artikel I, letter Q, van het ontwerp) . 

9°. Ook de vr i jstel l ing op het gebied van de kredietverlening en het girale 
geldverkeer is in de richtl i jn onder artikel 13, B, letter d, punten 1-3, ru imer 
geformuleerd dan de overeenkomst ige vr i jstel l ing van artikel 11, letter j , van 
de Wet. De voorgestelde nieuwe tekst bewerkstel l igt een ui tbreiding van de 
vri jstel l ing tot de bemiddel ing bij kredietverlening. Voorts word t het aan-
gaan van borgtochten en andere zekerheids- en garant ieverbintenissen vr i j -
gesteld, alsmede de bemiddel ing daarbi j ; voor deze bemiddel ing geldt op 
overeenkomstige wijze hetgeen onder 8° is opgemerkt over de bemiddel ing 
bij effecten (zie bij lage E, nr. 8, van de richtl i jn). 

10°. De vri jstel l ing voor openbare postdiensten is geregeld in artikel 13, A, 
eerste l id, letter a, van de r icht l i jn. Deze bepaling biedt geen mogel i jkheid 
om diensten van vervoerondernemingen ten behoeve van het postverkeer 
vri j te stellen. De in artikel 11, letter m, van de Wet op dit punt voorkomende 
delegatiebepaling dient derhalve te verval len. 

11°. Voor de wi jz iging van artikel 11, letter o, 2", geldt dezelfde reden als 
hiervoor onder 6n bij de voorgestelde wi jz iging van letter f van dit artikel is 
aangevoerd. 

12°. Het huidige artikel 11 , letter r, van de Wet bevat een vr i jstel l ing voor 
de levering van goederen welke uitsluitend of hoofdzakelijk zijn gebezigd ten 
behoeve van vri jgestelde prestaties. Ingevolge artikel 13, B, letter c, van de 
richtl i jn dient deze vr i jstel l ing echter slechts toepassing te v inden op de leve-
ring van goederen welke uitsluitend zijn gebezigd voor vr i jgestelde presta-
ties. In de onder letter r voorgestelde nieuwe bepaling is hiermee rekening 
gehouden. Tevens is de vr i jstel l ing beperkt tot roerende goederen om een 
samenloop te voorkomen van de onderhavige bepaling met de nieuwe rege-
ling voor onroerend goed zoals die o.a. is vervat in artikel 11, letter a. 

De in artikel 11 , let ters (nieuw) van de Wet opgenomen vri jstel l ing v o o r d e 
levering van menseli jke organen, menseli jk bloed en moedermelk is ge-
grond op artikel 13, A, eerste l id, letter d, van de r icht l i jn. 

De richtl i jn voorziet in artikel 13, A, eerste l id, letter I, met betrekking tot 
de diensten en daarmee nauw samenhangende leveringen door werkne-
mers- en werkgeversorganisat ies alsmede door organisaties welke werk-
zaam zijn op verschi l lende terreinen van ideële aard, in een vr i jstel l ing. In 
het voetspoor daarvan is aan artikel 11 van de Wet letter t toegevoegd. De 
onderhavige vri jstel l ing zal in samenhang met artikel 7, vi j fde l id, van de wet 
voor lopig geen wi jz iging behoeven te brengen in de positie van de werkge-
versorganisaties. Ingevolge punt 2 van de bij de richtl i jn behorende bij lage 
G kan het voor die organisaties in feite bestaande keuzerecht voor belasting-
heffing nog gedurende drie jaren worden gehandhaafd. Van de diensten en 
daarmee nauw samenhangende leveringen door de overige hier bedoelde 
organisaties word t voor zover bekend reeds thans geen belasting geheven, 
omdat zij hetzij voor de prestaties aan hun leden niet als ondernemer plegen 
te worden beschouwd, hetzij reeds zijn vr i jgesteld. Het introduceren van de 
onderhavige vri jstel l ing in artikel 11, letter t, van de Wet zal voor deze orga-
nisaties dan ook geen wi jz ig ing met zich meebrengen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978, 14887, nrs. 1-3 23 



Voor toepassing van de vrijstelling dienen de prestaties door de organisa-
ties aan hun leden te worden verricht tegen een statutair vastgestelde contri-
butie en zal met die prestaties geen winst mogen worden beoogd (zie artikel 
11, tweede lid). Om overeenkomstig de richtlijn gevallen waarin ernstige 
concurrentieverstoring optreedt, van de vrijstelling uitte sluiten, wordt 
voorgesteld aan de Kroon de bevoegdheid te verlenen, de vrijstelling in die 
gevallen buiten toepassing te verklaren. 

De vrijstelling welke in het nieuwe artikel 11, letter u, wordt voorgesteld, is 
gebaseerd op artikel 13, A, eerste lid, letter f, van de richtlijn. Deze vrijstelling 
heeft betrekking op verrichtingen, voortvloeiende uit de samenwerking van 
in de sociale sfeer werkzame instellingen zoals ziekenfondsen, woningcor-
poraties, organisaties voor welzijnszorg en instellingen van onderwijs. Deze 
samenwerkingsverbanden, bij voorbeeld op het gebied van bepaalde admi-
nistraties, blijven reeds thans veelal buiten de heffing van omzetbelasting 
krachtens administratief voorschrift. De herziening van de wet naar aanlei-
ding van de richtlijn biedt gelegenheid deze regeling in het wettelijke kader 
op te nemen. De samenwerkingsorganen in de sociale sfeer vertonen zo veel 
onderling verschillende vormen dat het niet wel mogelijk is de vrijstelling 
uitputtend in de wet zelf te regelen. Mede gelet op de aspecten van concur-
rentieverhoudingen welke hier in het geding zijn, geeft de ondergetekende 
er daarom de voorkeur aan in de wet het kader voor de vrijstelling op te ne-
men en dit kader bij algemene maatregel van bestuur verder in te vullen. 

De basis voor de in het nieuwe artikel 11, letter v, van de Wet voorgestelde 
vrijstelling wordt gevonden in artikel 13, A, eerste lid, letter o, van de richt-
lijn. Het betreft een vrijstelling voor organisaties die ten doel hebben het ver-
richten van bepaalde vrijgestelde prestaties, maar daarnaast ter werving van 
de voor dat doel nodige fondsen bijkomstig activiteiten ontplooien welke, zo 
daarvoor geen voorziening zou worden getroffen, volgens de normale re-
gels belast zouden zijn met omzetbelasting. Gedacht moet hier bij voorbeeld 
worden aan sport- en andere verenigingen en instellingen die clubmateri-
alen, glazen, speldjes en andere goederen verkopen om zich extra inkom-
sten te verschaffen. Ten einde te verzekeren, dat deze prestaties geen ernsti-
ge verstoring van concurrentieverhoudingen veroorzaken, is de vrijstelling 
beperkt tot omzetgrenzen van f 125 000 per jaar voor leveringen en f 25 000 
per jaar voor diensten. De wijziging betekent in feite slechts een wettelijk 
vastleggen van een reeds bestaande praktijksituatie, welke is gegrond op 
administratieve voorschriften. De daarin genoemde grens van f 100 000 voor 
leveringen is met ingang van 1 januari 1977 verhoogd tot f 125 000. Van de 
gelegenheid is gebruik gemaakt om de vrijstelling voor diensten te verrui-
men van f 15 000 tot f 25 000 per jaar. 

Zoals hiervoor onder 4r is uiteengezet, zijn in het voorgestelde artikel 11, 
tweede lid, de gevallen samengebracht waarin voor een vrijstelling is ver-
eist, dat geen winstoogmerk aanwezig is. De richtlijn geeft in artikel 13, A, 
tweede lid, letter a, de mogelijkheid tot het stellen van een dergelijke eis. Tot 
nu toe wordt in deze gevallen in de Nederlandse wetgeving tevens geëist dat 
ook geen winst wordt gemaakt, hetgeen in de praktijk aldus pleegt te wor-
den uitgelegd, dat eventuele - niet beoogde - batige saldi wel zijn toege-
staan, mits deze maar worden aangewend ten behoeve van het doel van de 
desbetreffende instelling. Deze wijze van benadering van het winstaspect, 
welke in de richtlijn wordt teruggevonden, is thans uitdrukkelijk in de wet 
neergelegd. 

Letter H 

De omzetbelasting die verschuldigd is geworden, omdat hier te lande 
door een ondernemer een levering of dienst is verricht, wordt over het alge-
meen geheven van die ondernemer. Alleen indien die ondernemer niet bin-
nen het Rijk woont of is gevestigd en aldaar ook geen vaste inrichting heeft, 
wordt ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Wet de belasting geheven van 
de afnemer van die levering of dienst. Deze verlegging van de heffing naar 
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de afnemer is echter op grond van de huidige tekst alleen mogelijk, indien 
die afnemer een hier te lande wonende of gevestigde ondernemer is, en niet 
indien die afnemer een buitenlandse ondernemer is die hier te lande een vas-
te inrichting heeft. Naar de mening van de ondergetekende is er echter geen 
reden om buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland 
in deze gevallen anders te behandelen dan ondernemers die in Nederland 
wonen of zijn gevestigd; daarom wordt een wijziging van de onderwerpelij-
ke bepaling voorgesteld. Artikel 21 van de richtlijn laat de mogelijkheid daar-
toe open. 

Lettert 

De wijziging van artikel 15, tweede lid, van de Wet vloeit voort uit artikel 
17, derde lid, van de richtlijn. Ingevolge die regeling is aftrek van de belas-
ting drukkend op goederen en diensten, welke worden gebruikt voor op 
grond van artikel 11 van de Wet vrijgestelde prestaties, slechts toegestaan, 
wanneer sprake is van door de belastingplichtige verrichte handelingen ter 
zake van verzekering en bepaalde financiële transacties, mits de afnemer 
van de prestaties buiten de Gemeenschap is gevestigd of de handelingen sa-
menhangen met goederen, bestemd om te worden uitgevoerd naar een land 
buiten de Gemeenschap. 

Het voorgestelde nieuwe derde lid van artikel 15 regelt het tijdstip waarop 
de voorbelasting in aftrek kan worden gebracht, en hoe moet worden gehan-
deld, ingeval het eerste gebruik van de goederen en diensten afwijkt van de 
veronderstellingen waarvan op dat tijdstip voor de beoordeling van de aan-
spraak op aftrek is uitgegaan. De bestaande wettelijke bepalingen zijn op dit 
punt niet geheel duidelijk. De op het voetspoor van de richtlijn ontworpen 
regeling komt echter in grote trekken overeen met de wijze waarop thans 
reeds in de praktijk in het algemeen pleegt te worden gehandeld. In de vol-
gende uiteenzetting van de regeling wordt ter wille van de eenvoud alleen 
gesproken over aangeschafte goederen, maar in beginsel geldt voor dien-
sten hetzelfde. Het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de belas-
ting ter zake van de betrokken goederen aan de ondernemer in rekening 
wordt gebracht (c.q. door hem wordt verschuldigd). Op dat tijdstip kan de 
ondernemer dus zijn aftrekrecht realiseren. De omvang van het aftrekrecht is 
evenwel afhankelijk van de vraag in hoever de goederen worden gebruikt in 
het kader van de onderneming voor prestaties welke niet van de belasting 
zijn vrijgesteld. Betreft het goederen welke terstond na de aanschaffing in 
gebruik worden genomen, dan is die vraag gemakkelijk te beantwoorden. 
Met name bij de aanschaffing van onroerend goed, waarvan de bouw soms 
lange tijd kan vergen, is het echter dikwijls nog onzeker waarvoor het goed 
feitelijk zal gaan dienen, bijv. voor de verkoop of voor van omzetbelasting 
vrijgestelde verhuur. In die gevallen zal men de omvang van het aftrekrecht 
aanvankelijk dienen te beoordelen aan de hand van de (vermoedelijke) be-
stemming. Wordt het goed gebouwd voor de verkoop, dan mag men begin-
nen met alle voorbelasting af te trekken; is men voornemens het goed na 
voltooiing te gaan verhuren, dan komt niets voor aftrek in aanmerking. Blijkt 
op het tijdstip van aanvang van het eerste feitelijke gebruik van het goed, dat 
dit gebruik afwijkt van hetgeen indertijd werd verondersteld, zodat het leidt 
tot een geringere of grotere aftrek dan is toegepast, dan wordt de onderne-
mer de te veel afgetrokken belasting opnieuw verschuldigd casu quo kan hij 
de te weinig afgetrokken belasting terugvragen. Op dat aanvangstijdstip 
treedt tevens de in de Uitvoeringsbeschikking geregelde herzieningstermijn 
voor investeringen in; voor die periodieke herziening van de aftrek dient te 
worden uitgegaan van de per saldo respectievelijk in totaal afgetrokken be-
lasting. 
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Letter J 

De verruiming van het invoerbegrip, welke door de voorgestelde wijziging 
van artikel 18 van de Wet wordt bewerkstelligd, is een uitvloeisel van de in 
artikel 15, punten 4 en 7, van de richtlijn gegeven regels met betrekking tot 
de vrijstellingen voor de bevoorrading van vervoermiddelen. Deze regels 
zijn nader uitgewerkt in de gewijzigde posten 2 en 4 van de bij de Wet beho-
rende tabel II, letter a (artikel I, letter S, 2° en 3°, van het ontwerp) en hierna 
bij laatstbedoelde bepalingen toegelicht. 

Letter K 

1°. Artikel 19, derde lid, van de Wet is in overeenstemming gebracht met 
de sedert de invoering van de b.t.w. tot stand gekomen wijzigingen in de 
douanewaarde. Inhoudelijk heeft de voorgestelde wijziging geen gevolgen. 

2°. In de nieuwe tekst van artikel 19, vierde lid, letter a, van de Wet is tot 
uitdrukking gebracht, dat ook de buitenlandse belastingen en heffingen deel 
uitmaken van de maatstaf van heffing bij invoer. Gedacht zou hier kunnen 
worden aan gevallen - welke overigens sporadisch zullen voorkomen -
waarin elders geheven belastingen ter zake van de uitvoer rechtstreeks ten 
laste komen van de ontbieder van de goederen. De basis voor deze wijziging 
wordt gevonden in artikel 11, B, derde lid, letter a, van de richtlijn. 

3°. Voor de motivering van het doen vervallen van artikel 19, vierde lid, 
letter c, van de Wet wordt verwezen naar de toelichting bij artikel I, letter C, 
van het ontwerp. 

LetterL 

De voorgestelde wijziging van artikel 20, tweede lid, letter b, van de Wet 
houdt verband met de wijziging van de bij de Wet behorende Tabel II, letter 
a, welke is voorgesteld bij artikel I, letter S, 3°, van het ontwerp. 

LetterM 

Aan lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, an-
dere dan ondernemers, die goederen in ongebruikte staat uitvoeren of op-
slaan in douane-entrepot, wordt op grond van artikel 24 van de Wet op hun 
verzoek teruggaaf verleend van de voor die goederen betaalde belasting. Ar-
tikel 15, punt 12, van de richtlijn kent voor die lichamen echter slechts een te-
ruggaafmogelijkheid voor goederen welke worden uitgevoerd in het kader 
van menslievend, liefdadig of opvoedkundig werk in het buitenland. De 
voorgestelde wijziging van artikel 24 heeft tot doel dat artikel aan de richtlijn 
aan te passen. 

LetterN 

In de landbouwregeling van artikel 27 van de Wet zijn enige wijzigingen 
aangebracht in verband met artikel 25 van de richtlijn. Deze wijzigingen zul-
len in het algemeen weinig gevolgen hebben voor de thans onder de rege-
ling vallende landbouwproducenten. De regeling beoogt, evenals thans, 
landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers, voor wat beteft 
hun eigenlijke activiteiten, buiten de heffing van omzetbelasting te houden, 
tenzij zij gebruik maken van de mogelijkheid tot opteren voor belastinghef-
fing. 

Op grond van de richtlijn zullen de onder de regeling vallende landbou-
wers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers in het vervolg wel als onder-
nemer in de zin van de omzetbelasting worden beschouwd. Doordat zij ech-
ter voor bedoelde activiteiten geen omzetbelasting zijn verschuldigd, geen 
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aanspraak kunnen maken op aftrek van voorbelasting en van de uit de om-
zetbelastingwetgeving voortvloeiende administratieve verplichtingen zijn 
ontheven, zal het resultaat vrijwel overeenkomen met dat van de bestaande 
regeling. 

De regeling zal mede gaan gelden ten aanzien van «agrarische diensten». 
Daaronder worden verstaan diensten welke de landbouwproducent verricht 
met gebruikmaking van zijn normale uitrusting en personeel en welke naar 
hun aard bijdragen tot de agrarische produktie. De richtlijn geeft in bijlage B 
in dit verband de volgende voorbeelden: 

- bewerking van de grond, maaien, dorsen, persen, verzamelen en oog-
sten, inclusief het inzaaien en poten; 

- verpakken en marktklaar maken, zoals drogen, schonen, kneuzen, des-
infecteren en ensileren van landbouwprodukten; 

- opslag van landbouwprodukten; 
- inscharen, fokken, houden of mesten van dieren; 
- verhuur, voor landbouwdoeleinden, van middelen die normaliter in de 

land- of bosbouwbedrijven worden gebruikt; 
- technische bijstand; 
- vernietiging van schadelijke planten en dieren, behandelen van planten 

en grond door bespuiting; 
- exploitatie van irrigatie- en draineerinstallaties; 
- snoeien van bomen, kappen van hout en andere diensten in de bos-

bouw. 
Op het voetspoor van de richtlijn dienen nevenactiviteiten van een forfai-

taire landbouwer enz. als afzonderlijke - niet onder de landbouwregeling 
vallende - ondernemersactiviteiten te worden aangemerkt. Dit houdt in, dat 
op die activiteiten eventueel de kleine-ondernemersregeling kan worden 
toegepast. In verband daarmee heeft het vervallen van de f 10 000-regeling, 
welke thans voorkomt in artikel 27, eerste lid, letter c, maar geen grond vindt 
in de richtlijn, geen nadelige gevolgen voor de landbouw. 

Het forfaitaire aftrekpercentage, berekend overeenkomstig de in de richt-
lijn opgenomen methode, bedraagt 4,5 procent. Dit percentage zal ook gel-
den voor de afnemer van de agrarische diensten. 

Blijkens bijlage A van de richtlijn wordt het fokken en houden van dieren 
(veeteelt) slechts tot de onder de landbouwregeling vallende agrarische pro-
duktiewerkzaamheden gerekend, voor zover zulks geschiedt in samenhang 
met de exploitatie van de bodem. Dienovereenkomstig wordt in het nieuwe 
zesde lid van artikel 27 de intensieve veeteelt (bij voorbeeld het fokken van 
kippen in legbatterijen en andere vormen van intensieve veeteelt door on-
dernemers die voor dat doeleinde niet over landbouwgrond beschikken) van 
de landbouwregeling uitgesloten. 

Letter O 

1°. In artikel 50, tweede lid, letter d, van de Wet worden motordriewielers 
voor gebrekkigen of invaliden uitgezonderd van de heffing van bijzondere 
verbruiksbelasting van personenauto's. Bij de totstandkoming van deze uit-
zondering werd vooral aan open driewielers gedacht. Destijds was uiteraard 
niet te voorzien welke ontwikkelingen zich zouden voordoen op het gebied 
van de specifiek door invaliden gebruikte motorvoertuigen. Gebleken is, dat 
er een tendens bestaat naar meer overdekte voertuigen, terwijl voorts som-
mige invalidenvoertuigen om veiligheidsredenen van vier wielen worden 
voorzien. Het ligt voor de hand om de omschrijving van de voor vrijstelling 
van bijzondere verbruiksbelasting in aanmerking komende invalidenvoertui-
gen bij die ontwikkelingen aan te passen. Ten einde een goede afbakening 
van deze categorie voertuigen ten opzichte van de normale personenauto te 
verkrijgen is aansluiting gezocht bij de op dit punt geldende wegenverkeers-
rechtelijke bepalingen. 
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2 en 4". Volgens de bestaande wet is de ondernemer die in opdracht van 
een derde een bestelauto ombouwt tot een personenauto, fabrikant van de 
personenauto en wegens de oplever ing daarvan aan de opdrachtgever bi j-
zondere verbruiksbelast ing verschuldigd. Hetzelfde is het geval met een on-
dernemer die een to t zijn onderneming behorende bestelauto ombouwt en 
de omgebouwde auto voor bedri j fsdoeleinden gaat gebruiken. Geschiedt de 
o m b o u w echter door een particulier, dan wordt deze niet als fabrikant aan-
gemerkt , waardoor heff ing van de bi jzondere verbruiksbelast ing achterwege 
bli jft. Door deze ongeli jke behandel ing word t de concurrent ieposit ie van bo-
nafide ondernemers in ernstige mate verstoord, hetgeen herhaaldeli jk tot 
klachten aanleiding heeft gegeven. Dit klemt te meer, waar men in toene-
mende mate overgaat tot het invoeren van voertu igen welke wel iswaar niet 
beantwoorden aan het begrip personenauto, maar door middel van zeer 
eenvoudige technische ingrepen als personenauto kunnen worden gebe-
zigd. Door deze prakti jken dreigt de heffing van de bi jzondere verbruiksbe-
lasting te worden u i tgehold. De voorgestelde wi jz ig ingen beogen hieraan 
paal en perk te stellen. Deze wi jz igingen zullen tot gevolg hebben, dat iedere 
o m b o u w van een bestelauto tot een personenauto onder de heffing van de 
bi jzondere verbruiksbelast ing komt te val len, ongeacht of de o m b o u w ge-
schiedt doo reen ondernemer of door een particulier, leder - dus ook een 
pa r t i cu l i e r - die een goed in een zodanige staat brengt dat het als een per-
sonenauto kan worden aangemerkt, wordt beschouwd als fabrikant van die 
personenauto. Verricht een particulier die vervaardig ingshandel ing, dan 
word t zij tevens behandeld als een levering. De particulier levert dan dus als 
fabrikant een personenauto, zodat aan de vereisten voor heff ing van de bij-
zondere verbruiksbelast ing is voldaan. 

Het fabricagebegrip is zo ru im omschreven, dat daaronder ook vallen een-
voudige technische handel ingen, zoals bij voorbeeld het op enigerlei wijze 
verb inden van een chassis met een carrosserie, van een trekker met een op-
legger of van een vrachtauto met een container, een of ander op zodanige 
wi jze dat het geheel een kampeerauto vormt . 

3". Aangezien in artikel I, letter C, van het ontwerp, word t voorgesteld de 
plaats van dienst te regelen in het nieuwe artikel 5 van de Wet in plaats van 
in artikel 6, dient de verwi jz ing naar laatstgenoemd artikel in het t iende lid 
van artikel 50 te worden aangepast. 

Letter P 

In artikel I, letter G, 3°, van het ontwerp wordt voorgesteld het toepassen 
van de optie voor belaste verhuur van onroerend goed - anders dan tot dus-
ver - afhankel i jkte maken van een daartoe gezamenli jk door verhuurder en 
huurder gedaan verzoek. Het in het tweede lid van artikel 52 van de Wet ver-
vatte voorschr i f t kan in verband daarmee verval len. 

Letter Q 

Voor een toel icht ing bij deze wi jz igingen moge worden verwezen naar 
hetgeen hiervoor is opgemerkt bij artikel 11, letter i, van de Wet (artikel I, let-
ter G, 8", van het ontwerp) . 

Letter R 

Ingevolge artikel 24a van het Uitvoeringsbesluit omzetbelast ing 1968 
geldt thans voor edelstenen, edele metalen, parels e.d. een nultarief. Behal-
ve voor goud voor centrale banken bevat de richtl i jn geen specifieke bepa-
l ingen op grond waarvan deze goederen als zodanig kunnen worden vri jge-
steld. Dit betekent in beginsel, dat het nultarief moet verval len. Van de zijde 
van de organisaties op het gebied van de diamant industr ie en -handel en 
van de goud- en zi lverbranche is erop aangedrongen de gevolgen van de 
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richtlijn voor deze bedrijfstakken zo gering mogelijk te doen zijn. Men vreest 
anders een grote teruggang in de afzet met name van diamant aan buiten-
landse afnemers, waarondertoeristen; hierdoor zou de werkgelegenheid 
worden aangetast. De Industriebond NVV en de Gemeente Amsterdam on-
dersteunen dit pleidooi. Gezien de aanzienlijke sociaal-economische belan-
gen welke hier op het spel staan, is ook de ondergetekende van oordeel, dat 
de gevolgen van de richtlijn zoveel mogelijk dienen te worden gematigd. 
Mitsdien stelt hij voor de onderwerpelijke goederen te rangschikken onder 
het verlaagde tarief van de omzetbelasting. Thans drukt op deze goederen in 
het geheel geen omzetbelasting en wanneer de richtlijn er niet was geweest, 
zou in deze situatie geen verandering zijn gekomen. Bovendien is een 
belangrijk deel van de goederen bestemd voor export, terwijl de in Neder-
land afgezette diamant enz. niet zozeer het karakter van een consumptie-
goed heeft, maar eerder dat van een beleggingsgoed. 

Hoewel de hiervoor geschetste moeilijkheden zich niet bij alle onderhavi-
ge goederen in gelijke mate voordoen, zou de ondergetekende hier geen on-
derscheid tussen de verschillende goederensoorten onderling willen maken. 
Om die reden is er ook geen gebruik gemaakt van de in artikel 28, derde lid, 
letter b, in verband met bijlage F, nr. 26, van de richtlijn geboden mogelijk-
heid om gedurende de overgangsperiode het nultarief te handhaven voor 
(beleggings)-goud. Overigens ligt het in de bedoeling overeenkomstig de 
bestaande regeling een aanvullende heffing tot aan het algemene tarief toe 
te passen, wanneer de goederen worden aangewend voor het (doen) ver-
vaardigen van sieraden e.d. 

Letter S 

1°. De in letter c van tabel Ma aangebrachte wijziging heeft tot doel een 
minder juiste formulering te corrigeren. De leveringen waarop de onderha-
vige bepaling van toepassing moet zijn worden niet steeds aan de in die be-
paling bedoelde ondernemers verricht doch wel door die ondernemer. 

2" en 3". Artikel 15, punt 4, van de richtlijn regelt de vrijstelling (op grond 
van artikel 17, derde lid, letter b, met vooraftrek, dus in feite een nultarief) 
voor goederen welke worden geleverd met het doel als bevoorrading te die-
nen voor schepen en vliegtuigen. Deze regeling is anders van opzet dan die 
welke thans in Nederland geldt. Het verschil tussen de voorgestelde, op de 
richtlijn gebaseerde regeling en de huidige regeling is daarin gelegen, dat 
het niet langer mogelijk zal zijn de volgende uit Nederland vertrekkende ver-
voermiddelen vrij van omzetbelasting te bevoorraden: 

- sportvliegtuigen en andere vliegtuigen welke niet hoofdzakelijk worden 
gebruikt als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer; 

- schepen welke de kustvisserij beoefenen, voor wat de scheepsproviand 
betreft; 

- oorlogsschepen welke uitvaren zonder een buitenlandse haven aan te 
doen; 

- binnenschepen; 
- pleziervaartuigen. 
Bij bedrijfsmatig gebruikte schepen en vliegtuigen kan de omzetbelasting 

ter zake van de uitrusting weer als voorbelasting worden afgetrokken. In an-
dere gevallen blijft de omzetbelasting echter op de goederen rusten, evenals 
in alle gevallen waarin het gaat om proviand. Hoewel dit een lastenverzwa-
ring betekent in vergelijking met de huidige situatie, kan het resultaat als zo-
danig niet onbillijk worden geacht. 

Voor wat uitgaande pleziervaartuigen en luchtvaartuigen voor privé-
gebruik betreft, zij opgemerkt, dat deze zijn vermeld in bijlage F van de richt-
lijn, zodat het gedurende de overgangstermijn mogelijk zal zijn het nultarief 
voor de bevoorrading van deze vervoermiddelen te handhaven. Nu met na-
me de binnenscheepvaart en de kustvisserij van het nultarief moeten wor-
den uitgesloten, is er echter geen reden deze faciliteit voor pleziervaartuigen 
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en privévliegtuigen te handhaven. Voorgesteld wordt de aanpassing van de 
wetgeving technisch tot stand te brengen door een wijziging in tabel II voor 
goederen die hier te lande in het vrije verkeer zijn, en een wijziging van arti-
kel 18 voor goederen die niet in het vrije verkeer zijn (douanegoederen). 

De wijziging van tabel II behelst het creëren van een eigen regeling van het 
nultarief voor goederen bestemd voor de bevoorrading van vervoermidde-
len in het internationale verkeer welke goederen met die vervoermiddelen 
worden uitgevoerd. In de nieuwe post a4 zijn de gevallen opgesomd waar-
in dergelijke goederen zonder omzetbelasting kunnen worden betrokken. 
Deze speciale regeling voor bevoorradingsgoederen maakt het noodzakelijk 
deze goederen van de toepassing van de meer algemeen gestelde posten a2 
uit te sluiten. 

De wijziging van artikel 18 van de Wet beoogt douanegoederen voor wat 
de bevoorrading van vervoermiddelen betreft, in een zelfde positie te bren-
gen als goederen die hier te lande in het vrije verkeer zijn. Het ligt in de be-
doeling om in deze gevallen de heffing zoveel mogelijk te realiseren op de 
voet van artikel 23 van de Wet en in de gevallen waarin dit niet mogelijk is -
bij voorbeeld bij particuliere pleziervaartuigen - door middel van incidentele 
aangifte. Een dergelijke regeling kan worden gegrond op artikel 39, letter b, 
van de Wet. 

Goud. Voorts wordt voorgesteld om in tabel II als post a5 op te nemen: 
goud voor centrale banken. Het nultarief voor dit goud is gegrond op de arti-
kelen 14, eerste lid oen 15, nr. 11, van de richtlijn. 

Letter T 

1 °. Deze aanvulling van post II b1 is een gevolg van de uitsplitsing van 
post a4. 

2°. Het nieuwe nultarief voor diensten van tussenpersonen welke betrek-
king hebben op niet binnen het Rijk verrichte prestaties, dan wel op het ver-
voer van ingevoerde goederen tot op de plaats van bestemming, c.q. het 
vervoer van personen per zeeschip of vliegtuig van of naar een plaats buiten 
Nederland, zoals wordt voorgesteld in de nieuw op te nemen post b4 van ta-
bel II, is gebaseerd op artikel 15, punt 14 van de richtlijn. 

3°. De plaats van dienst is in het bij artikel I, letter D, van het ontwerp voor-
gestelde nieuwe artikel 6 van de Wet uitputtend geregeld. In verband daar-
mee dient de bestaande post b5 - welke een correctie inhoudt van de huidige 
regeling van de plaats van dienst - te vervallen. De voorgestelde vervangen-
de tekst bevat een nultarief voor de actieve loonveredeling. Dit nultarief 
komt overeen met artikel 15, derde lid, van de richtlijn. Opgrond hiervan kan 
het nultarief o.a. toepassing vinden op diensten welke worden verricht ten 
aanzien van goederen welke zijn ingevoerd met het doel hier te lande een of 
meer bewerkingen te ondergaan en daarna weer te worden uitgevoerd. Ove-
rigens wordt hiermee de bestaande praktijk -gebaseerd op een administra-
tieve regeling - bestendigd. 

Artikel II 

Dit artikel bevat een in wetsvoorstellen inzake de omzetbelasting gebrui-
kelijke bepaling, welke ertoe strekt een sluitende overgang van de be-
staande naar de nieuwe wetgeving te verzekeren. 
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Artikel III 

Zoals in § 6 van het a lgemene deel van de memor ie van toel icht ing is op-
gemerkt, is de resterende ti jd te krap o m de gewijzigde wetgeving nog op 1 
januari 1978 te doen ingaan. Daarom is in artikel III van het on twerp van wet 
bepaald, dat de wet in werk ing zal treden op de eerste dag van het kwartaal 
volgende op de da tum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wo rd t ge-
plaatst. 

De Min is te rvan Financiën, 
W. F. Duisenberg. 
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