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De Europese Commissie heeft op 1 december het startschot gegeven voor een breed
onderzoek om het BTW-stelsel in de Europese Unie te versterken en te verbeteren, voor
burgers, bedrijven en de lidstaten. 

Het onderzoek behelst een brede publieke raadpleging: alle belanghebbenden kunnen hun op- en
aanmerkingen inbrengen over problemen die zich voordoen bij de heffing van BTW en de manier
waarop die problemen kunnen – of moeten – worden aangepakt. De Europese Commissie vindt een
ingrijpende herziening van het BTW-stelsel noodzakelijk, omdat het stelsel niet langer voldoet aan
de behoeften van een moderne, op technologie gebaseerde diensteneconomie. De complexiteit van
het huidige stelsel veroorzaakt onnodige kosten en lasten voor ondernemers, de Belastingdiensten
van de lidstaten en het belemmert de werking van de interne markt. Ook is het stelsel kwetsbaar
voor fraude en belastingontduiking. 
De commissie bepleit dit onderzoek juist nu, omdat de huidige economische situatie het belang van
de BTW voor de economische stabiliteit en groei binnen de Unie duidelijk over het voetlicht heeft
gebracht. De BTW is een belangrijke bron van inkomsten voor de lidstaten – tot 20 % van de totale
belastinginkomsten – en dit aandeel zal naar verwachting toenemen naarmate andere
inkomstenbronnen door de recessie en de vergrijzing worden uitgehold.

De publieke raadpleging vindt plaats in de vorm van een groenboek. 
Dat groenboek is opgebouwd rond enkele grote vragenrubrieken. Daarbij wordt gevraagd of de
basisbeginselen van het huidige BTW-stelsel herzien moeten worden en of goederen en diensten
moeten worden belast in de lidstaat van oorsprong of op de plaats van bestemming. Vervolgens
wordt nader ingegaan op enkele specifieke kwesties, zoals de vraag of verlaagde tarieven vandaag
de dag nog relevant zijn, of de aftrekregels neutraal genoeg zijn, hoe het systeem
fraudebestendiger kan worden gemaakt en hoe de administratieve rompslomp kan worden
verminderd. Tot slot wordt aan de respondenten gevraagd hoe de inning van de BTW verbeterd kan
worden. De raadpleging wordt afgesloten op 31 mei 2011. De Europese Commissie zal de
prioriteiten voor het toekomstige BTW-stelsel eind 2011 presenteren.

Voor meer informatie over het groenboek en de bijbehorende technische bijlagen zie: Green Paper
on the future of VAT.

Commentaar
De BTW is meer dan 40 jaar geleden in de Europese Unie ingevoerd. In de tussenliggende jaren zijn
er vele pogingen ondernomen om het BTW-stelsel beetje bij beetje te moderniseren en te
vereenvoudigen, maar het is overduidelijk dat het stelsel niet meer voldoet aan de eisen van een
moderne, technologische diensteneconomie. 
De aanpak van de commissie is eigentijds: door te kiezen voor een publieke raadpleging komt
Europa een stuk dichterbij de ondernemers/inwoners in de diverse lidstaten.
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