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De Europese Commissie vindt de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid in de BTW
in strijd met de Europese BTW-richtlijn. De Commissie heeft Nederland voor het EU-Hof
van Justitie gedaagd en beroep aangetekend tegen de Nederlandse wetgeving op dit punt.
Deze zaak kan grote gevolgen hebben in de praktijk, met name voor overnameholdings. 

De Europese Commissie vindt de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid in de BTW niet
EU-proof, omdat niet-belastingplichtigen – ondernemers die niet aan de heffing van BTW zijn
onderworpen – toch tot een BTW fiscale eenheid kunnen behoren. Deze problematiek speelt niet
alleen voor Nederland, maar ook voor de lidstaten Ierland, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië
en Denemarken. 
De Commissie voert naast dit inhoudelijke bezwaar ook aan dat Nederland verzuimd heeft om het
Europese BTW-comité te informeren over de wijzigingen in de uitvoering van de Nederlandse fiscale
eenheid-regeling. Dat verwijt ziet met name op de goedkeuring van Financiën om sturende en
beleidsbepalende houdstervennootschappen – zonder andere economische activiteiten – toe te laten
tot een fiscale eenheid voor de BTW. Dat maakt het voor die vennootschappen mogelijk om de BTW
op hun kosten – denk aan de omzetbelasting op de nota’s van externe adviseurs bij een acquisitie –
als voorbelasting in aftrek te brengen binnen de fiscale eenheid.

Commentaar
Als de Europese Commissie een procedure opstart tegen een EU-lidstaat om de nationale wetgeving
van die staat ‘in lijn’ te brengen met de Europese regels, gaan de ambtelijke molens daar meestal
een stuk sneller draaien. Dat geldt ook voor Den Haag. Goede kans dat Financiën op korte termijn
de goedkeuring zal intrekken dat sturende holdings deel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid in
de BTW, ook al hebben ze geen economische activiteiten. Dergelijke holdings moeten dan wel zelf
economische activiteiten gaan ontplooien om de omzetbelasting als voorbelasting in aftrek te
kunnen brengen. Dat betekent een forse ingreep in de feitelijke en juridische structurering van veel
concerns.
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