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De digitale eengemaakte 
markt van de  
Europese Unie:
btw-initiatieven voor 
grensoverschrijdende 
e-commerce
De Europese Commissie maakte onlangs haar strategie bekend 
voor de digitale eengemaakte markt in Europa. Ze verklaarde 
dat digitale technologieën en het internet in het algemeen onze 
wereld grondig veranderen en dat Europa deze digitale revolutie 
moet omarmen en gebruik moet maken van de voordelen 
die de Europese eengemaakte markt biedt. Dit blijkt voor de 
Europese Commissie een topprioriteit te zijn, waarvoor ze 
reeds een gedetailleerde strategie heeft uitgewerkt. En net als 
elke strategie, wordt ook deze strategie ondersteund door een 
uitgetekend actieplan om de doelstellingen te kunnen bereiken. 

Manuela Dons
Senior Counsel, K law
T: +32 (0)2 708 38 12
E: mdons@klaw.be



TAX CORNER

Wijzigingen in het btw-stelsel voor 
grensoverschrijdende e-commerce?

Naast diverse acties in verschillende domeinen worden er ook initiatieven 
aangekondigd om administratieve lasten en andere hinderpalen op het vlak 
van btw in verband met grensoverschrijdende verkopen te verminderen. 

Daarvoor zal de Europese Commissie in 2016 regelgevende voorstellen 
indienen om deze administratieve lasten voor bedrijven, die het gevolg 
zijn van verschillende btw-regelingen in de lidstaten, te verminderen.  
Dit zal zij doen aan de hand van onder meer volgende voorstellen om: 

 •  het huidige elektronische registratie- en betalingssysteem uit te 
breiden tot de grensoverschrijdende onlineverkoop van materiële 
goederen. Sinds op 1 januari 2015 de nieuwe regels voor de “plaats 
van levering van sommige diensten” in werking zijn getreden, 
wordt op alle telecommunicatiediensten, omroepdiensten en 
elektronische diensten btw geheven op basis van de plaats waar 
de klant zich bevindt en niet die waar de leverancier is gevestigd. 
Er werd een elektronisch registratie- en betalingssysteem 
ingevoerd om de kosten en administratieve lasten voor de 
betrokken bedrijven te verminderen en dat zou kunnen worden 
uitgebreid tot materiële goederen die online binnen en buiten de 
EU worden besteld.

 •  overkoepelend over de Europese Unie een vereenvoudiging door 
te voeren om kleine startersbedrijven actief in e-commerce te 
helpen. Er werd reeds voorbereidend werk verricht voor een 
uitgebreid toekomstig initiatief om de btw compliancekosten 
voor kmo’s in het algemeen te verminderen.

 •  mogelijk te maken dat controles door het thuisland worden 
verricht, zodat grensoverschrijdende ondernemingen voor de 
btw slechts één audit hoeven te ondergaan.

 •  de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen van 
leveranciers in derde landen af te schaffen. Momenteel 
kunnen goederen die bij een leverancier in een derde land zijn 
besteld, in aanmerking komen voor de vrijstelling voor kleine 
invoerzendingen, zodat deze btw-vrij aan particuliere klanten in 
de EU kunnen worden geleverd. Dit geeft deze leveranciers een 
concurrentievoordeel ten opzichte van leveranciers in de EU, en 
in diverse lidstaten is al op concurrentieverstoringen gewezen. 
Deze uitzondering van btw-vrijstelling voor invoer van kleine 
zendingen zou niet langer nodig zijn indien de btw zou worden 
geïnd met behulp van één vereenvoudigd elektronisch registratie- 
en betalingssysteem. De btw zou mogelijks kunnen worden 
aangerekend in een vroeger stadium dan inklaring bij de douane, 
door exporteurs of transporteurs.

 •  de implementatie van de btw Mini One Stop Shop (MOSS) 
(mini-éénloketsysteem) en de regels voor de plaats van 
levering van bepaalde diensten van 2015 te onderzoeken om 
grensoverschrijdende btw-regels te vereenvoudigen. 

 •  door de Commissie te laten onderzoeken hoe de fiscale 
behandeling van bepaalde elektronische diensten, zoals digitale 
boeken en online publicaties, in de context van de algemene 
btw-hervorming vorm moet krijgen.



TAX CORNER

Buitenlandse 
bankrekeningen 

moeten gemeld 
worden bij het Centraal 

Aanspreekpunt

Zoals vele landen voert België de controle op belastingvermijding 
op. In dit kader zal de overheid bijkomende informatie over 
buitenlandse rekeningen verzamelen. 

Het Koninklijk Besluit van 3 april 2015 legt de nieuwe regels vast die gelden 
voor belastingplichtigen die rekeningen hebben in het buitenland. Vanaf 
2015 zijn zij verplicht om deze rekeningen aan te geven bij het Centraal 
Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank. De melding moet gebeuren 
voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting waarin de 
rekening eveneens aangegeven moet worden. Belastingplichtigen die 
voor aanslagjaren 2012 tot 2014 (inkomsten van 2011 tot 2013) een 
buitenlandse rekening aangegeven hebben in hun aangifte zullen door de 
fiscus uitgenodigd worden om deze rekeningen ook nog bij het CAP te 
registreren. 

De melding kan schriftelijk of elektronisch gebeuren via het formulier op 
de website van de Nationale bank. 

Meer informatie over de nieuwe verplichting vindt u hier.

Ferdy Foubert
Partner,  
KPMG Tax and Legal Advisers
T: +32 (0)2 708 38 17
E: ferdyfoubert@kpmg.com

https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen/praktische-modaliteiten-voor-de
http://www.kpmg.com/BE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TaxandLegalNewsFlashes/e-tax-flash/Pages/Centraal-Aanspreekpunt.aspx
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Voldoet uw 
webshop  

aan de huidige 
wetgeving?

Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen van online handel 
en zetten een webshop op voor de verkoop van hun goederen 
of diensten. Zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn in de 
afgelopen jaren echter heel wat nieuwe regels voor webshops 
ingevoerd. Daardoor is het voor ondernemers die online goederen 
of diensten aanbieden niet eenvoudig om het bos nog door de 
bomen te zien.

Medio 2014 werd de regelgeving voor informatieverplichting aan 
consumenten gevoelig uitgebreid. Die bepaalt dat er - nog vooraleer een 
online verkoop wordt afgesloten - op een duidelijke en begrijpelijke wijze 
informatie moet worden verstrekt over de belangrijkste kenmerken van 
de goederen of diensten, de totale prijs, de duur van de overeenkomst, de 
leveringsvoorwaarden en -procedure, enzovoort….

Ook op vlak van het herroepingsrecht werd de wetgeving gevoelig 
strenger. Een consument moet er duidelijk op gewezen worden dat hij 
gedurende 14 dagen van zijn aankoop kan afzien en de aangekochte 
goederen kan terugsturen. Wordt de consument hier niet of onvoldoende 
duidelijk op gewezen, dan bestaat de sanctie erin dat hij gedurende 12 
maanden alsnog van zijn aankoop kan afzien.

Tim Fransen
Counsel, K law
T: +32 (0)2 708 36 82
E: timfransen@klaw.be
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Nieuwe privacy-verordening

Vervolgens is er de regelgeving op het vlak van de privacy. Wie - bijvoorbeeld voor 
marketingdoeleinden - de gegevens van zijn gebruikers wenst te verwerken, moet 
zich aanmelden bij de Belgische privacy-commissie. In de praktijk wordt dit dikwijls 
over het hoofd gezien. 

Ook moet er, nog voor een aankoop wordt afgerond, aan de gebruikers van de 
webshop duidelijk gemaakt worden dat bepaalde informatie wordt verzameld 
en waarvoor deze informatie zal gebruikt worden. 

De Europese privacywetgeving zal binnenkort trouwens een grondige 
wijziging ondergaan. Waarschijnlijk wordt de nieuwe privacy-verordening, die 
rechtstreeks van toepassing zal zijn in België, van kracht in de loop van 2016. 
De nieuwe regels zullen normaal gezien een sanctioneringsmechanisme 
bevatten waarbij boetes kunnen opgelegd worden door de Belgische 
privacy-commissie. Daarnaast zal het gebruik van persoonsgegevens 
voor onder andere profilering en direct marketing duidelijker en strikter 
gereguleerd worden.

Quick Scan 

Een belangrijke tendens is dat de wetgeving steeds meer evolueert 
naar een model waarbij de consument uitdrukkelijk toestemming 
moet geven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens en waarbij 
ondernemingen de consument voldoende moeten inlichten over 
zijn rechten en plichten.

Het is meer dan ooit van belang om in orde te zijn met deze 
regels. Wie wil nagaan of zijn webshop voldoet aan de 
regelgeving, kan best een juridische en fiscale ‘quick scan’ 
laten uitvoeren en zich waar nodig laten bijstaan om de 
webshop verder te optimaliseren. 
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http://www.kpmg.com/BE/en/attchmnts/Documents/Difference/Summer%20edition/Quickscan-webshop-factsheet-uk-FINAL-HR-digital.pdf

