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Voorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijkestelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat
betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen (COM (2018) 21)
-

In hoeverre verwacht u dat deze richtlijn leidt tot een vermindering van administratieve lasten voor
kleine ondernemers?
Een vermindering van lasten zal met name optreden bij kleine ondernemers die (ook) buiten de
lidstaat van vestiging belastbare omzet genereren.

-

In hoeverre leiden de verschillende categorieën ondernemers waar in dit voorstel sprake van is tot
een toename van complexiteit?
Ik zie geen noemenswaardige toename van complexiteit.

-

In hoeverre neemt de fraudegevoeligheid als gevolg van deze richtlijn toe?
Onder de voorgestelde regeling wordt de vrijstelling ook verleend aan ondernemingen die niet in
de betreffende lidstaat zijn gevestigd. Voor controle op een juiste belastingheffing zijn lidstaten
aldus afhankelijk van gegevens uit andere lidstaten. In het algemeen biedt een dergelijke situatie
ruimte voor misverstanden en/of fraude.
Voor de controle op het al dan niet overschrijden van de EU-omzetgrens van 2.000.000 euro zijn
gegevens uit alle lidstaten nodig. Het is de vraag of een dergelijke gegevensuitwisseling in de
praktijk van de grond komt.

-

In hoeverre leidt deze richtlijn tot een concurrentievoordeel voor ondernemingen die in meerdere
landen opereren en zo onder de vrijstellingsgrens blijven?
Een eventueel concurrentievoordeel blijft beperkt omdat altijd de absolute bovengrens geldt van
een totale EU-omzet van 2.000.000 euro.

-

Welke gedragseffecten verwacht u dat er zullen optreden als deze richtlijn van kracht wordt?”
Het is te verwachten dat meer ondernemers dan nu de (nieuwe) regeling zullen toepassen.

Den Haag, 1 december 2018
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