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© 2022 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op 
enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
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Verscherpt toezicht digitale platforms
Door een EU-richtlijn wordt de fiscale 
transparantie van de digitale economie groter. 

Informatieplicht Met deze richtlijn, ook wel DAC7 genoemd, worden 
digitale platformen verplicht informatie te verstrekken aan de Belasting-
dienst. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2023 in werking treden. 
DAC7 definieert een platform als elke vorm van software, website, app 
of andersoortige regeling die verkopers/leveranciers verbindt met 
gebruikers. Via dit platform worden zij in staat gesteld om tegen een 
bepaalde vergoeding relevante activiteiten uit te voeren. De relevante 
activiteiten waar DAC7 op ziet zijn: de verhuur van onroerend goed, het 
verrichten van persoonlijke diensten, zoals (maaltijd)bezorgdiensten of 
chauffeursdiensten, de verkoop van goederen, de verhuur van vervoer/
voertuigen en investeringen in het kader van crowdfunding.

Doel richtlijn Doel is om fraude beter te bestrijden en het aangeven 
van inkomsten te bevorderen. Digitale platformen moeten inkomsten 
van verkopers op hun digitale platformen identificeren, traceren en 
rapporteren. Hierbij is het niet van belang of het platform zich binnen 
of buiten de EU bevindt. Alle EU-lidstaten moeten deze richtlijn in 
hun belastingwetgeving opnemen. Platformen moeten:

 ■ zich in één EU-lidstaat registreren en daar rapporteren;
 ■ due-diligenceprocedures uitvoeren op bestaande en nieuwe verko-

pers; en 
 ■ jaarlijks rapporteren over de verkopen en hun inkomsten op het 

platform.

Let op Digitale platformen die alleen advertenties plaatsen, betalingen 
verwerken of gebruikers doorverwijzen naar een platform, vallen niet 
onder DAC7 en hebben geen meldingsplicht.

Rapportage De gerapporteerde gegevens worden gebruikt voor elke 
vorm van belasting van een lidstaat of lokale overheid. Niet alleen voor 
de heffing van inkomstenbelasting, winstbelasting of btw, maar bijv. 
ook voor de heffing van toeristenbelasting. Het digitaal platform kan 
verkopers die het platform gebruiken om aanvullende informatie en 
gegevens vragen. De verkoper moet controleren of de door het plat-
form gerapporteerde gegevens juist zijn. Door onderlinge gegevens-
uitwisseling tussen de lidstaten wordt de transparantie van digitale 
platformen verbeterd. Deze platformen moeten de benodigde gege-
vens aanleveren bij de belastingautoriteit in het land waar ze geregis-
treerd zijn. Deze zorgt voor een automatische uitwisseling met de 
overige belastingautoriteiten in de EU.

bz-advies
Vanaf 1 januari 2023 moeten digitale platformen gegevens en informatie over hun ver-
kopers gaan bijhouden en in de administratie verwerken. De gegevens over 2023 moe-
ten uiterlijk op 31 januari 2024 zijn gerapporteerd aan de Belastingdienst. 

  De digitale platformen moeten hun administratie zo snel 
mogelijk zo inrichten dat zij de gegevens per 1 januari 2023 bij 
kunnen houden.


