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Indirect Tax Weekly Digest 
Your weekly update on Indirect Tax topics 

Welcome to a new edition of 
the Weekly Digest! 

Read all about the latest developments in 
the field of Indirect Taxation in the 
Netherlands, the EU and globally. 

Relevant items in the Weekly will also 
available in Dutch from now on. Please 
scroll further down to read the Dutch 
items. 

We sincerely hope that the Indirect Tax 
Weekly Digest will keep you informed 
about all the latest developments. Should 
you have questions or suggestions, 
please let us know! 

Keep safe during these 
challenging times! 
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Key developments in the Netherlands 
 
Acquisition of all shares in competitor self-storage industry not subject to 
RETT 
 
In a case regarding a self-storage company that acquired all shares in a 
competitor the Hague Court of Appeal has ruled that this acquisition is 
not subject to RETT. The acquired immovable property serves the 
exploitation of the advanced storage company. This does not involve 
obtaining a real estate company as referred to in article 4 of the Dutch 
Law on taxation of legal transactions. Read our alert. 
 
Relevant for: real estate companies involved in the self-storage 
industry 
Contact: Kevin van Lierop 
 
 
Update tax measures COVID-19 
 
Entrepreneurs affected by the economic consequences of COVID-19 
may apply for special deferral of payment for the levying of income tax, 
corporate income tax, VAT and wage tax. Also, the Tax Administration 
will omit or reverse default penalties for failure to pay on time. Check 
our updated alert. 
 
Relevant for: companies affected by economic consequences of 
COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/acquisition-of-all-shares-in-competitor-self-storage-industry-not-subject-to-rett.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/kevin-van-lierop.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/tax-measures-coronavirus.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/lex-neijtzell-de-wilde.html


Dutch Customs measures COVID-19 
 
Due to COVID-19 many companies temporarily fail to meet their 
payment obligations under customs regulations and fail to comply with 
all deadlines and customs formalities. A package of measures (in Dutch) 
related to legal terms, permits, deferral of payments and penalties 
should support entrepreneurs 
 
Relevant for: companies involved in export from and import of goods 
in the Netherlands 
Contact: Rebecca Pehlivan 
 
 
Dutch Customs continues to tolerate non-EU companies as ‘exporter’ due 
to COVID-19 
 
Dutch customs authorities recently decided to postpone the 
requirement for companies to be established in the EU in order to act as 
exporter from 1 December 2019 to 1 April 2020. The authorities 
officially confirmed (in Dutch: link) that as a COVID-19 measure they will 
further postpone the enforcement of this requirement. Read our alert. 
 
 
Relevant for: housing corporations planning to install solar panels on 
houses that are being/will be built 
Contact: Rebecca Pehlivan 
 

 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/corona-crisis-maatregelenpakket-douane-voor-ondernemers
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/rebecca-oehlivan.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/uitvoeraangifte-exporteur-hoeft-niet-in-unie-gevestigd-te-zijn
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/global-trade-advisory-update-on-the-covid-19-measures.html?id=nl:2sm:3li:4dcom_share:5awa:6dcom:tax
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/rebecca-oehlivan.html


Key developments in the EU 
 
Survey on transmission and exchange of payment data to fight VAT fraud 
 
The European Commission published on its website a survey for actors in 
the payment industry in order to gather their views on the 
implementation of the legislative package on the transmission  and 
exchange of payment data in order to fight VAT fraud. The survey is 
available on EU survey and will run until 17 April. 
 
Relevant for: companies involved in the payment industry 
Contact: Koert Bruins 
 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/transmission-and-exchange-payment-data-fight-vat-fraud_de
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VATPaymentDataSurvey
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/koert-bruins.html


Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 
Self storage-onderneming geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij 
verkrijging alle aandelen concurrent 
 
Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat een self storage-
onderneming geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de 
verkrijging van alle aandelen in een concurrent. Het hof is van oordeel 
dat de onroerende zaken dienstbaar zijn aan de exploitatie van het 
geavanceerde opslagbedrijf en dat daarmee geen sprake is van een 
verkrijging van een vastgoedvennootschap als bedoeld in art. 4 WBR. 
Lees onze alert.  
 
Van belang voor: vastgoedondernemingen in de self storage sector 
Contact: Kevin van Lierop 
 
 
Update fiscale maatregelen in verband met COVID-19 
 
Ondernemers die worden getroffen door de economische gevolgen van 
het coronavirus kunnen een verzoek indienen om bijzonder uitstel van 
betaling voor de heffing van IB, VPB, OB en LB. Verder zal de 
belastingdienst verzuimboetes wegens niet tijdig betalen achterwege 
laten of terugdraaien. Lees de laatste ontwikkelingen in onze alert. 
 
Van belang voor: alle ondernemingen die geconfronteerd worden 
door de economische gevolgen van COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 
NOB-commentaar op COVID-19 maatregelen uitstel van betaling, btw en 
loonheffingen 
 
De NOB signaleert in een brief een aantal knelpunten met betrekking tot 
de aanvraag voor uitstel van betaling en melding onmacht en daarnaast 
een aantal aandachtspunten en handreikingen op het gebied van de btw 
en loonheffingen. 
 
Van belang voor: alle ondernemingen die geconfronteerd worden 
door de economische gevolgen van COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
Douane ondersteunt ondernemers met pakket maatregelen in verband 
met COVID-19 
 
Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun 
betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet 
alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Een pakket aan 
maatregelen met betrekking tot wettelijke termijnen, vergunningen, 
uitstel van betaling en boetes moet ondernemers ondersteunen 
 
Van belang voor: ondernemingen betrokken bij de uitvoer van 
goederen vanuit Nederland 
Contact: Rebecca Pehlivan 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:3762
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/self-storage-onderneming-geen-overdrachtsbelasting-verschuldigd-bij-verkrijging-alle-aandelen-concurrent.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/kevin-van-lierop.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/fiscale-maatregelen-in-verband-met-coronavirus.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/lex-neijtzell-de-wilde.html
https://www.nob.net/node/69733?utm_source=NOB-nieuwsbrieven&utm_campaign=ebdd550ea5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_29_12_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4b9035ffda-ebdd550ea5-190770573
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/lex-neijtzell-de-wilde.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/corona-crisis-maatregelenpakket-douane-voor-ondernemers
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/rebecca-oehlivan.html


 
Maatregel verbod vermelding niet-Unie onderneming als exporteur 
uitgesteld door COVID-19 
 
De overheid heeft besloten dat door de coronacrisis het blijft toegestaan 
een exporteur te vermelden op de uitvoeraangifte die in de Unie is 
gevestigd. Oorspronkelijk zou dit vanaf 1 april niet meer mogen. Lees 
onze alert. 
 
Van belang voor: ondernemingen betrokken bij de uitvoer van 
goederen vanuit Nederland 
Contact: Rebecca Pehlivan 
 
 
Handreiking btw en loonheffingen voor toezichthouders en 
commissarissen 
 
Afgelopen jaar is jurisprudentie verschenen omtrent de positie van 
commissarissen en toezichthouders en wetswijzigingen op het gebied 
van de kleineondernemersregeling. In een handreiking beschrijven wij 
de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2020 voor 
commissarissen en toezichthouders. 
 
Van belang voor: commissarissen, toezichthouders en ondernemingen 
met commissarissen en toezichthouders 
Contact: Franklin Soetens 
 
 
Alert btw-vrijstelling voor per telefoon verrichte medische diensten 
 
Twee weken geleden maakten wij melding over de uitspraak van het 
Hof van Justitie in de zaak X (C-48/19). In die zaak werd geoordeeld dat 
per telefoon verrichte medische diensten die bestaan in het geven van 
advies over gezondheid en ziekte onder de medische vrijstelling kunnen 
vallen. In onze alert staan wij langer stil bij deze zaak. 
 
Van belang voor: ondernemingen in de medische sector 
Contact: Franklin Soetens 
 
 
Handboek Ondernemen 2020 gepubliceerd 
 
De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2020 op de 
website gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die in Nederland 
een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij 
zelf zijn administratie doet. Het handboek is vooral voor de 
eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor 
ondernemingen met een andere rechtsvorm. 
 
Van belang voor: alle ondernemingen die meer wegwijs willen worden 
in de fiscale rechten en plichten 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/uitvoeraangifte-exporteur-hoeft-niet-in-unie-gevestigd-te-zijn
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/global-trade-advisory-update-on-the-covid-19-measures.html?id=nl:2sm:3li:4dcom_share:5awa:6dcom:tax
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/rebecca-oehlivan.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/btw-en-loonheffingen-voor-toezichthouders-en-commissarissen-handreiking.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/fsoetens.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224112&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1624810
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/btw-vrijstelling-voor-per-telefoon-verrichte-medische-diensten.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/fsoetens.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/handboek-ondernemen-2020-gepubliceerd
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/lex-neijtzell-de-wilde.html
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