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2010: bent u er klaar voor?
De regels om vast te stellen waar een dienst voor de btw
belastbaar is, zijn lastig. De hoofdregel is dat een dienst
belastbaar is in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. Inmiddels bestaan op deze hoofdregel zoveel uitzonderingen, dat de hoofdregel eerder uitzondering dan regel
lijkt. In 2008 is door de Europese Raad besloten dat de
bepalingen omtrent de plaats van dienst en de teruggaafverzoeken van btw door een in een ander EU-land gevestigde belastingplichtige worden gewijzigd. De meeste wijzigingen gaan in per 1 januari 2010, waardoor deze regels
een stuk minder lastig worden. De wijzigingen brengen
aanzienlijke gevolgen met zich mee voor ondernemers die
diensten verrichten in het internationale verkeer en deze
zullen hun administratieve systemen hierop moeten aanpassen.

verricht aan een andere ondernemer of aan een nietondernemer (bijvoorbeeld een particulier). Echter, in de
loop der jaren zijn er een flink aantal uitzonderingen op
deze hoofdregel gekomen. Te denken valt aan de diensten
die worden verricht op de plaats waar ze feitelijk plaatsvinden. Of de zogenaamde ‘intellectuele diensten’ die
belast zijn daar waar de afnemer (ervan uitgaande dat het
een btw-ondernemer betreft of een niet in de EU-woonachtige particulier) is gevestigd. Onder intellectuele diensten wordt bijvoorbeeld verstaan adviesdiensten, licentieverstrekking, bancaire diensten en verzekeringsdiensten.
Daarbij geldt tevens dat bij ‘intellectuele diensten’ die
worden verricht aan EU-ondernemers de heffing van btw
wordt verlegd naar de afnemer.

Hoofdregels plaats van dienst na 1 januari 2010
De nieuwe regeling voor het vaststellen van de plaats van
dienst kent twee hoofdregels:
• Een hoofdregel voor diensten die worden verricht aan
andere btw-ondernemers – de business-to-business
(B2B).
• Een hoofdregel voor diensten die worden verricht aan
niet-ondernemers – de business-to-consumers (B2C).
Door deze nieuwe B2B-hoofdregel zijn de diensten tussen
btw-ondernemers dus voortaan belast in het land waar de
afnemer is gevestigd. Dit in tegenstelling tot de huidige
plaats van dienst waarvoor geldt ‘daar waar de dienstverrichter is gevestigd’. Voor diensten die worden verricht aan
niet-ondernemers blijft de regel van toepassing dat deze
belast zijn in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. In 2010 blijven er helaas nog uitzonderingen gelden
op de hoofdregel(s). Tevens zal in de periode van 2010 tot
2015 nog een aantal van deze uitzonderingen worden
gewijzigd.

INTERNATIONAAL

Het doel van de wijziging is dat men wil dat de btw wordt
geheven op de plaats van verbruik waardoor concurrentieverstoring door tariefverschillen tussen lidstaten wordt
voorkomen. Zoals aangegeven bestaan op de huidige
hoofdregel vele uitzonderingen die de basis zijn voor verschillende discussies als de dienstverrichter en afnemer in
verschillende lidstaten zijn gevestigd. Een Italiaanse
ondernemer die een dienst afneemt van een Nederlander
wordt bij voorkeur liever niet geconfronteerd met Nederlandse btw. Deze Nederlandse btw kan hij/zij wel weer
terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst, maar
het levert voor hem/haar administratieve rompslomp en
– omdat hij/zij vaak lang op zijn geld moet wachten – een
financieringsnadeel op.

Hoofdregel plaats van dienst voor 1 januari 2010
Zoals hiervoor aangegeven is op dit moment de hoofdregel
ten aanzien van de plaats van dienst dat de diensten
belastbaar zijn in het land waar de dienstverrichter is
gevestigd. Het maakt hierbij niet uit of de dienst wordt

Nieuwe hoofdregel business-to-business
De regeling die nu alleen maar geldt voor ‘intellectuele diensten’ gaat vanaf 2010 ook gelden voor diensten die nu nog
onder de huidige hoofdregel vallen. Vanaf 1 januari 2010
zijn dus diensten tussen btw-ondernemers onderling
belast in het land waar de afnemer is gevestigd. Hierdoor
wordt het voor veel ondernemers die diensten verrichten
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Los van het vaststellen van de plaats waar de dienst belast
is, brengt de nieuwe regelgeving nog een verregaande vereenvoudiging mee. Als de afnemer van de dienst namelijk
in een andere lidstaat is gevestigd dan de dienstverrichter,
wordt de heffing van btw verlegd naar die afnemer. De
Nederlandse dienstverrichter brengt in 2010 dan geen
(Nederlandse) btw meer in rekening, maar vermeldt op zijn
factuur ‘btw verlegd’ (reverse charge applicable). De
dienstverrichter moet dan wel over het btw-identificatienummer van de afnemer beschikken en dat op zijn factuur
vermelden.
Door de nieuwe hoofdregel zullen buiten Nederland gevestigde afnemers minder vaak Nederlandse btw in rekening
gebracht krijgen. Dit heeft als gevolg dat door buitenlandse
ondernemers ook minder vaak Nederlandse btw hoeft te
worden teruggevraagd.

Uitzonderingen bij business-to-businessdiensten
Uitzondering zullen blijven, maar wat dit betreft gaat er
weinig veranderen. Diensten die onder de huidige regeling
belast zijn op de plaats waar ze feitelijk plaatsvinden, blijven dat onder de nieuwe regeling ook. Hierna worden voor
de volledigheid de betreffende diensten kort weergegeven:
• Diensten met betrekking tot onroerende zaken
Deze zijn belast daar waar de onroerende zaak is gelegen.
Tevens vallen hieronder de diensten door experts en
makelaars in onroerende zaken. Dus de Nederlandse stukadoor die het pand van een Belgische ondernemer in
Antwerpen opnieuw gaat stuken verricht een belaste
prestatie in België.

Zie de volgende pagina voor een schematisch overzicht.
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• Culturele, artistieke, enzovoort diensten
Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten worden
verricht waar de activiteiten feitelijk plaatsvinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan concerten en cabaretvoorstellingen. Deze diensten zullen overigens zullen vanaf 2011 ook
onder de nieuwe hoofdregel vallen, met uitzondering van
het verlenen van toegang tot deze evenementen.
• Personenvervoersdiensten
Ten aanzien van personenvervoersdiensten is geen verandering ten opzichte van de huidige regeling. De plaats van
personenvervoersdiensten is de plaats waar de vervoersdienst plaatsvindt, dit naar verhouding van de afgelegde
afstanden.
• Verhuur van vervoermiddelen
De plaats van kortdurende verhuur van een vervoermiddel
is onder de nieuwe regeling de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de afnemer
wordt gesteld. Onder kortdurende verhuur wordt verstaan:
het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel
gedurende een periode van maximaal 30 dagen, waarbij
voor schepen een termijn van maximaal 90 dagen geldt.
Als er geen sprake is van kortdurende verhuur, dan geldt de
nieuwe hoofdregel. Met andere woorden: als een Nederlandse ondernemer een vrachtauto huurt in België voor
een periode van twee weken dan is de dienst belast in België.
• Restaurant- en cateringdiensten
Restaurant- en cateringdiensten zijn vanaf 2010 belast op
de plaats waar die diensten daadwerkelijk worden verricht. Dus een Nederlandse btw-ondernemer die in Rome
een kopje koffie drinkt op een terras, krijgt (net als nu)
gewoon Italiaanse btw in rekening gebracht. Gelet op de
nieuwe B2B-hoofdregel is het logisch dat voor restauranten cateringdiensten een uitzondering wordt gemaakt. Op
deze uitzondering geldt helaas nog een uitzondering: worden restaurant- en cateringdiensten namelijk verricht
voor verbruik aan boord van een schip, vliegtuig of trein
dan is de dienst belast in het land van vertrek van het
passagiersvervoer. Anders gezegd: neemt een btw-ondernemer (dit geldt overigens ook voor een particulier) de
boot van Calais naar Dover dan is zijn kopje koffie belast
met Franse btw. Op de terugreis is zijn kopje koffie belast
met Engelse btw!
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in het internationale verkeer een stuk eenvoudiger. Zoals
hiervoor al aangegeven zijn er op dit moment vaak discussies over de vraag of een dienst als ‘intellectueel’ moet
worden aangemerkt of niet. Per 1 januari 2010 maakt dat
niet meer uit: de dienst is in beginsel steeds belast in het
land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Een van
de bekendste voorbeelden van de discussies is de managementdienst. Op basis van de huidige regel is deze dienst
belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd
en dus wordt lokale btw in rekening gebracht die door de
buitenlandse afnemer weer moet worden teruggevraagd.
Vandaar dat thans vaak wordt gesproken over dienstverleningsovereenkomsten in plaats van managementovereenkomsten.
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Prestatie

Plaats van dienst

Diensten met betrekking tot onroerend goed

Plaats onroerend goed

Personenvervoerdienst

Plaats van vervoer naar rato afgelegde afstand

Tot 1-1-2011: Culturele diensten, onderwijs, enzovoort

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

Na 1-1-2011: Culturele diensten, onderwijs, enzovoort

Plaats afnemer (hoofdregel)

Vanaf 1-1-2011: Toegang tot culturele diensten, onderwijs,
et cetera

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

Kortetermijnverhuur vervoermiddel*
`
Restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip,
vliegtuig of trein

Plaats terbeschikkingstelling vervoermiddel
Plaats vertrek vervoermiddel

Overige restaurant- en cateringdiensten

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

* Onder kortdurende verhuur wordt een periode verstaan van ononderbroken bezit van maximaal 90 dagen voor schepen en
maximaal 30 dagen voor andere vervoermiddelen.

Uitzonderingen bij business-to-consumersdiensten

• Met vervoer samenhangende activiteiten en expertises
en werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken
Onder met vervoersamenhangende diensten wordt verstaan laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke activiteiten. Naast deze prestaties zijn ook expertises en werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken belast
daar waar de prestaties daadwerkelijk worden verricht.
Dus als een automonteur uit Nijmegen in Düsseldorf een
auto gaat repareren van een Duitse particulier, is de
dienst belast in Duitsland.
• Intellectuele diensten
Voor niet-ondernemers binnen de EU geldt de hoofdregel: belast in het land van de dienstverrichter. Voor nietondernemers buiten de EU geldt een uitzondering en
hierbij is de dienst belast in het land waar de afnemer
woont of is gevestigd.
• Langs elektronische weg verrichte diensten
Deze uitzondering geldt alleen als de dienstverrichter buiten de EU is gevestigd. In die situatie is de plaats van
dienst daar waar de afnemer is gevestigd, woont of zijn
gebruikelijke verblijfplaats heeft. Is de dienstverrichter

Vorenstaande uitzonderingen gelden ook voor diensten die
worden verricht aan niet-ondernemers. Daarnaast gelden nog
een aantal specifieke uitzonderingen, namelijk:
• Diensten door tussenpersonen
De plaats van dienst door een tussenpersoon (bemiddelingsdienst) wordt bepaald door de plaats van de transactie waarbij wordt bemiddeld. Als wordt bemiddeld bij een
levering van goederen die belast is in Nederland dan is de
bemiddelingsdienst ook belast in Nederland.
• Intracommunautaire goederenvervoersdiensten
Onder intracommunautaire goederenvervoersdiensten
wordt verstaan het vervoer van goederen waarvan de
plaats van vertrek en van aankomst in verschillende lidstaten zijn gelegen. Als deze diensten worden verricht aan
niet-ondernemers dan zijn deze belast op de plaats van
vertrek. Een transportondernemer die voor een Nederlandse particulier goederen ophaalt in Frankrijk en aflevert in
Nederland verricht een intracommunautaire vervoersdienst die belast is in Frankrijk.
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gaafverzoek indienen om de Belgische btw terug te vragen
die aan hem in rekening is gebracht.

gevestigd in de EU dan is de hoofdregel van toepassing:
belast in het land van de dienstverrichter. Vanaf 2015 zal
ook voor in de EU gevestigde dienstverrichters gelden dat
de dienst belast is in het land waar de afnemer woont of is
gevestigd. In 2010 zullen de regels als volgt uitpakken. De
Nederlandse particulier die films downloadt van een
Engelse website/aanbieder, krijgt Engelse btw in rekening
gebracht. Als dezelfde particulier de films downloadt van
een Amerikaanse website/aanbieder dan krijgt hij Nederlandse btw berekend.

Terugvragen buitenlandse btw

Zie de volgende pagina voor een schematisch overzicht.

Niet alleen een administratieve verplichting
maar ook vereenvoudiging

Indienen verzoek tot teruggave btw tot 2010
Het verzoek moet worden opgestuurd naar de buitenlandse
belastingdienst van het EU-land waar aftrek geclaimd zal
worden. Deze teruggaaf is echter wel aan de volgende voorwaarden gebonden:
• Het verzoek moet binnen zes maanden na afloop van het
kalenderjaar gedaan worden.
• Het verzoek moet ten minste betrekking hebben op een
kwartaal en ten hoogste een kalenderjaar.
• In de verschillende EU-landen worden minimumbedragen gehanteerd. Hieraan moet de ondernemer voldoen.
• Het verzoek moet worden gesteld in de taal van de teruggaaf.
• Afhankelijk van de buitenlandse regels komt niet alle btw
voor teruggaaf in aanmerking.
Het verzoek moet vergezeld gaan van de originele facturen
en invoerdocumenten. Daarnaast moet de ondernemer een
verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij voor de btw
belastingplichtige is in Nederland. Dit is de zogenaamde
verklaring van hoedanigheid. Deze kan worden opgevraagd
bij eenheid van de belastingdienst.

Deze periodieke opgaaf is vergelijkbaar met de Opgaaf intracommunautaire leveringen die ondernemers ieder kwartaal
moeten indienen. Opvallend is dat een dergelijke verplichting
voor diensten pas in 2010 wordt ingevoerd. Dat dit per 2010
wordt ingevoerd, heeft er ongetwijfeld mee te maken dat het
overgrote deel van de business-to-businessdiensten dan
belast is in het land van de afnemer. Met de periodieke opgaaf
wordt het voor de belastingdiensten makkelijker om een en
ander te ‘matchen’.

Indienen verzoek tot teruggave btw vanaf 2010
Vanaf 1 januari 2010 zal een verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw door middel van een elektronische aangifte
bij de Nederlandse belastingdienst worden ingediend. Het
meesturen van de originele facturen is dan in beginsel niet
meer nodig. Ook de verklaring van hoedanigheid komt te

Het jaar 2010 brengt naast administratieve verplichtingen ook
een administratieve vereenvoudiging! EU-ondernemers kunnen buitenlandse btw terugvragen in hun eigen lidstaat. Een
Nederlandse btw-ondernemer kan in Nederland het terug-
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De regels voor het vaststellen van de plaats van dienst worden
dus per 1 januari 2010 een stuk eenvoudiger, zeker voor wat
betreft diensten tussen btw-ondernemers onderling. Op
enkele uitzonderingen na zijn deze diensten voortaan belast
in het land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Deze
vereenvoudiging brengt echter ook administratieve verplichtingen met zich mee:
• Er moet periodiek opgaaf worden gedaan van de diensten
die zijn verricht aan afnemers met een btw-identificatienummer in een andere lidstaat. Hierin moet worden opgenomen:
• het eigen btw-identificatienummer;
• het btw-identificatienummer van de afnemer;
• het totaalbedrag van de verrichte diensten per afnemer.
• Het administratieve systeem moet worden aangepast aan
de nieuwe regels.
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Als aan een Nederlandse ondernemer buitenlandse btw in
rekening is gebracht ter zake van leveringen of diensten,
dan kan deze btw in veel gevallen worden teruggevraagd.
Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden:
• De Nederlandse ondernemer is btw-plichtig in het EUland van teruggaaf.
• De Nederlandse ondernemer is niet btw-plichtig in het
land van teruggaaf.
In de eerste situatie moet de Nederlandse ondernemer de in
rekening gebrachte btw terugvragen in zijn buitenlandse
btw-aangifte. In de tweede situatie kan de ondernemer de
btw terugvragen middels de teruggaafprocedure. De teruggaafprocedure wordt per 2010 gewijzigd.
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Prestatie

Plaats van dienst

Dienst van een tussenpersoon

Plaats onderliggende handeling

Dienst met betrekking tot onroerend goed

Plaats onroerend goed

Intracommunautaire goederenvervoerdienst

Plaats vertrek goederenvervoer

Overig goederenvervoerdienst, inclusief kop-staartvervoer
bij intracommunautaire goederenvervoerdienst

Plaats vervoer naar rato van afgelegde afstand

Personenvervoer

Plaats vervoer naar rato van afgelegde afstand

Culturele diensten, onderwijs, enzovoort

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

Activiteiten die met vervoer samenhangen

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

Expertises en werkzaamheden roerende zaken

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

Restaurant- en cateringdiensten

Plaats waar activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden

Restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip,
vliegtuig of trein

Plaats vertrek vervoermiddel

Kortetermijnverhuur vervoermiddel

Plaats terbeschikkingstelling vervoermiddel

Tot 1-1-2013 Langetermijnverhuur vervoermiddel

Plaats dienstverrichter

Vanaf 1-1-2013 Langetermijnverhuur vervoermiddel

Plaats afnemer

Tot 1-1-2013 Langetermijnverhuur pleziervaartuig

Plaats dienstverrichter

Vanaf 1-1-2013 Langetermijnverhuur pleziervaartuig

Plaats terbeschikkingstelling pleziervaartuig indien
de dienst wordt verricht vanuit de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd

Tot 1-1-2015 Elektronische diensten door EU-dienstverrichter Plaats dienstverrichter
aan afnemer EU
Tot 1-1-2015 Elektronische diensten door EU-dienstverrichter Plaats afnemer
aan afnemer niet-EU
Vanaf 1-1-2015 Elektronische diensten door EU-dienstverrichter aan afnemer EU en niet-EU

Plaats afnemer
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Intellectuele diensten aan niet-EU-afnemer

Plaats afnemer

Tot 1-1-2015 Telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door EU-dienstverrichter aan
afnemer EU

Plaats dienstverrichter

Tot 1-1-2015 Telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door EU-dienstverrichter aan
afnemer niet-EU

Plaats afnemer

Vanaf 1-1-2015 Telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door EU-dienstverrichter aan
afnemer EU en niet-EU

Plaats afnemer

Tot 1-1-2015 Telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door niet-EU-dienstverrichter
aan afnemer EU

Plaats dienstverrichter

Tot 1-1-2015 Telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door niet-EU-dienstverrichter
aan afnemer niet-EU

Plaats afnemer

Vanaf 1-1-2015 Telecommunicatiediensten, radio- en
televisieomroepdiensten door niet-EU-dienstverrichter
aan afnemer EU en niet-EU

Plaats afnemer

* Onder kortdurende verhuur wordt een periode verstaan van ononderbroken bezit van maximaal 90 dagen voor schepen en
maximaal 30 dagen voor andere vervoermiddelen.

vervallen. De Nederlandse belastingdienst stuurt direct een
ontvangstbevestiging naar de ondernemer en stuurt het
verzoek langs elektronische weg door naar de buitenlandse
belastingdienst van het EU-land waar teruggaaf wordt
gevraagd.

Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie
bevatten:
• Naam en adres van de aanvrager.
• Een elektronisch adres.
• Omschrijving van de beroepsactiviteit van de aanvrager.
• Het teruggaaftijdvak waarop het verzoek betrekking heeft.
• Een verklaring van de aanvrager dat hij gedurende het
teruggaaftijdvak geen goederenleveringen of diensten
heeft verricht waarvan de plaats geacht wordt in de EUland van teruggaaf te zijn gelegen, met uitzondering van
vervoersdiensten en daarmee samenhangende diensten
die zijn vrijgesteld van btw of goederenleveringen dan wel
diensten waarvan de afnemer btw verschuldigd is.

Let op: buitenlandse btw die in 2009 in rekening is gebracht
en op 1 januari 2010 nog niet teruggevraagd is, moet volgens
de nieuwe regels worden teruggevraagd.
Het EU-land dat de teruggaaf moet verlenen, mag bepalen
in welke taal het verzoek moet worden gedaan. Er wordt nog
gesproken over het hanteren van Engels als standaardtaal.
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Plaats van dienst
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Prestatie
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• Het btw-identificatienummer of het fiscaal registratienummer van de aanvrager.
• Bankgegevens inclusief IBAN- en BIC-codes.

het jaar waar de teruggaaf op ziet. De periode waarop het
verzoek betrekking heeft is minimaal drie maanden tot één
jaar. Hierbij hoort een drempelbedrag van e 400. Als het
teruggaafverzoek betrekking heeft op een kalenderjaar
geldt een drempel van e 50.

Voor elke factuur of elk invoerdocument moet nog aanvullende informatie worden verstrekt, te weten:
• Naam en adres van de leverancier of dienstverrichter
inclusief zijn btw-identificatienummer of fiscaal registratienummer.
• Een landencodenummer van het EU-land van teruggaaf,
behalve in het geval van invoer.
• Datum en nummer van de factuur of het invoerdocument.
• De maatstaf van heffing en het (aftrekbare) btw-bedrag,
uitgedrukt in de munteenheid van het EU-land van teruggaaf. Indien van toepassing ook het aftrekpercentage.
• De aard van de afgenomen goederen of diensten, aangegeven door middel van codes.

Vanaf 1 januari 2010 moet binnen vier maanden op het
teruggaafverzoek worden beslist. Wanneer om aanvullende
informatie wordt verzocht (bijvoorbeeld originele facturen),
dan kan deze termijn worden verlengd tot ten hoogste acht
maanden. Na goedkeuring moet het EU-land van teruggaaf
binnen tien werkdagen de teruggaaf uitbetalen. Bij overschrijving van deze termijn heeft de ondernemer recht op
vergoeding van rente mits hij binnen de voorgeschreven termijn heeft voldaan aan een verzoek om aanvullende informatie.

Geraadpleegd
In beginsel hoeven de facturen niet met het verzoek te worden meegezonden. EU-landen mogen echter verlangen dat
toch een elektronische kopie wordt meegestuurd wanneer
de maatstaf van heffing minimaal e 1.000 bedraagt. Voor
brandstof geldt een minimumbedrag van e 250.

• Richtlijn 2006/112/EG d.d. 28 november 2008
• Wetsvoorstel implementatie richtlijnen BTW-pakket,
DV/2209/103 U d.d. 25 maart 2009; Fida 20091417
• Commentaar van VNO/NCW op Wetsvoorstel implementatie richtlijnen BTW-pakket, Brief VNO-NCW 10 mei
2009, nr. 09/10.847/K/Lou; Fida 20092024
• Commentaar NOB op nota n.a.v. verslag wetsvoorstel
Plaats van dienst d.d. 14 september 2009; Fida 20093974

Een belangrijk nieuw aspect betreft de hiervoor genoemde
codering van de afgenomen goederen of diensten. De volgende codes moeten worden gehanteerd:
1. Brandstof.
2. Verhuur van vervoermiddelen.
3. Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan
die voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de codes 1 en 2.
4. Wegentol en andere heffingen met betrekking tot het
gebruik van de weginfrastructuur.
5. Reiskosten waaronder kosten van het openbare vervoer
en taxi.
6. Logies.
7. Spijzen, dranken en restaurantkosten.
8. Toegang tot beurzen en tentoonstellingen.
9. Weelde-uitgaven alsmede uitgaven voor ontspanning en
representatie.
10.Andere.

Advies
De regels voor het vaststellen van de plaats van dienst
worden per 2010 een stuk eenvoudiger. Met name voor
diensten tussen btw-ondernemers onderling. Naast een
vereenvoudiging van de administratieve lasten brengt
de nieuwe regelgeving ook een administratieve verplichting met zich mee. Noodzakelijk voor ondernemers die diensten verrichten in het internationale verkeer is dat alle administratieve systemen aan de nieuwe
regels worden aangepast:
• Breng in kaart of de nieuwe wetgeving consequenties heeft.
• Pas eventuele overeenkomsten aan.
• Pas het administratiepakket aan.
• Win eventueel advies in over btw-verplichtingen in
andere lidstaten.

De termijn om buitenlandse btw terug te vragen wordt verruimd. Vanaf 1 januari 2010 kan een verzoek om teruggaaf
worden ingediend tot 30 september van het jaar volgend op
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