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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 
 
Update tax measures COVID-19 
 
Entrepreneurs affected by the economic consequences of 
COVID-19 may apply electronically or in writing 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. 
In April it was announced that the scheme would also apply to 
other taxes such as ax on games of chance, insurance 
premium tax, the landlord levy, environmental taxes (including 
the energy tax or surcharge for sustainable energy, excise 
duties (mineral oils, alcohol and tobacco), and the 
consumption tax on non-alcoholic drinks and similar taxes in 
the Dutch Caribbean. This special deferral of payment applies 
at least until June 19, 2020. Check our updated alert and other 
news items measures on our special Deloitte site. 
 
Relevant for: companies affected by economic 
consequences of COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 
Government grants relief from VAT on the provision of 
medical staff and medical equipment necessary to 
combat COVID-19 and approves reduced VAT rate for 
supply online gym lessons 
 
In a letter to the Dutch Lower House the government grants 
relief from VAT on the provision of medical staff and giving 
away for free medical equipment to care institutions and GPs 
without any effect on the right to deduct VAT for the suppliers. 
These measures apply with retroactive effect from March 16, 
2020. The measure lasts until June 16, 2020. Further, the 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/tax-measures-coronavirus.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/topics/crisismaatregelen.html?_lrsc=7dfa9c21-8f5b-4887-a33b-7312e2f8fe47
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/lex-neijtzell-de-wilde.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/kamerbrief-beleidsbesluit-fiscale-maatregelen-coronacrisis


supply of online gym lessons falls under the scope of the 
reduced VAT rate.  
 
Relevant for: companies involved in combatting COVID-
19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 
  
 
 
 
 
Key developments in the EU 
 
Preliminary questions on the concept of the fixed 
establishment 
 
The CJEU has been asked to clarify the concept of 'fixed 
establishment' for VAT purposes in the Titanium Ltd case (C-
931/19). Although the case revolves around a real estate 
investor who rents property in another EU Member State, the 
outcome of this case may have far-reaching consequences for 
all investors with activities in other EU Member States, given 
the requested EU law explanation of the concept of fixed 
establishment for VAT purposes. Read our alert. 
 
Relevant for: investors with activities in other EU 
Member States 
Contact: Pablo Hoezen 
 
 
VAT Committee guidelines on CJEU Srf konsulterna case 
 
The VAT Committee has published some interesting guidelines 
on the interpretation of the outcome of the CJEU Srf 
konsulterna case: 
- the VAT Committee acknowledges that the longer the 
duration, the less likely it is for a course/seminar/conference 
to qualify as an event for the purposes of Article 53 of the VAT 
Directive. 
- all its relevant elements, namely content, place and time 
must be taken into account for the qualification as an event. 
You can look the guidelines up on p. 259 and 260 of this 
document here. 
 
Relevant for: companies involved in the organization of 
courses, seminars, conferences and longer events 
Contact: John Gruson 
 
 
 
 
 
 
 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/lex-neijtzell-de-wilde.html
https://ecer.minbuza.nl/c-931/19-titanium
https://ecer.minbuza.nl/c-931/19-titanium
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/cjeu-asked-to-clarify-concept-fixed-establishment-for-vat.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/phoezen.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/john-gruson.html


Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 
Update fiscale maatregelen in verband met COVID-19 
 
Ondernemers die worden getroffen door de economische 
gevolgen van het coronavirus kunnen elektronisch of 
schriftelijk 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. Begin april is het uitstel 
uitgebreid naar meer soorten belastingen: kansspelbelasting, 
accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, 
assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en 
andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in 
Caribisch Nederland. Lees de laatste ontwikkelingen in onze 
alert en op onze speciale Deloitte website. 
 
Van belang voor: alle ondernemingen die 
geconfronteerd worden door de economische gevolgen 
van COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
Maatregelen voor het uitlenen van zorgpersoneel en 
gratis weggeven van medische spullen in verband met 
COVID-19 en verlaagd tarief van toepassing op online 
aanbieden sportlessen 
 
In een Kamerbrief van 14 april geeft de overheid aan dat het 
uitlenen van zorgpersoneel buiten btw-heffing blijft en dat er 
geen nadelige btw-gevolgen zullen komen voor het weggeven 
van medische hulpgoederen en apparatuur. Deze maatregelen 
hebben geen gevolgen voor het recht op aftrek van 
voorbelasting voor de betrokken ondernemers. De 
maatregelen zijn met terugwerkende kracht ingegaan op 16 
maart en duren tot 16 juni 2020. Daarnaast is bepaald dat het 
verlaagd btw-tarief van toepassing is op het online aanbieden 
van sportlessen.  
 
Van belang voor: alle ondernemingen die zich inzetten 
voor de strijd tegen COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 
Q&A over de btw-gevolgen van annuleringen als gevolg 
van COVID-19 
 
Als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen om de 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn evenementen 
afgelast en wordt het reizen naar bepaalde landen afgeraden. 
Dit heeft tot gevolg dat reis-, hospitality-, 
evenementenorganisaties maar ook andere ondernemers 
verplicht hun diensten moeten annuleren, verplaatsen of dat 
diensten om een andere reden niet worden afgenomen. Om 
ondernemers te ondersteunen in deze ongekende tijden, 
lanceren wij een Q&A met betrekking tot de btw-behandeling 
van dergelijke annuleringen als gevolg van de uitbraak. 
Beschikbaar via deze link. 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
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Van belang voor: ondernemers met activiteiten in de  
reis-, hospitality-, evenementensector 
Contact: Edith Koster 
 
 
Specifiek voor vastgoed: overzicht belangrijkste Covid-
19 maatregelen 
 
Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft getroffen 
om de gevolgen van Covid-19 te beperken, kunnen de 
inkomsten van organisaties teruglopen waardoor de 
liquiditeitspositie in gevaar kan komen. Specifiek voor de 
vastgoedsector is een overzicht opgesteld van de diverse 
fiscale steunmaatregelen die het Kabinet en gemeenten 
hebben genomen om de economische gevolgen op te vangen: 
1. de belangrijkste fiscale steunmaatregelen zoals hierboven 
bedoeld en 2. overige aandachtspunten voor organisaties 
Beschikbaar via deze link. 
 
Van belang voor: organisaties die zich bezig houden met 
vastgoed 
Contact: Pablo Hoezen 
 
 
Verscherpte aandacht assurantiebelastingbehandeling 
bij concern verzekeringen 
 
In de Europese markt zien wij steeds vaker dat lokale 
belastingautoriteiten verscherpte aandacht hebben voor de 
assurantiebelastingbehandeling van concern verzekeringen. Dit 
betreft verzekeringen waarbij één entiteit de polishouder van 
een verzekering is, maar de verzekering betrekking heeft op 
meerdere vestigingen. Indien over de verzekeringspremie te 
weinig Nederlandse assurantiebelasting is/wordt voldaan, kan 
deze onder voorwaarden bij de verzekeringnemer worden 
nageheven. Lees onze alert.  
 
Van belang voor: concerns die verzekeringen hebben 
afgesloten of willen afsluiten die betrekking hebben op 
meerdere vestigingen 
Contact: Elwin Makkus 
 
 

Voornaamste ontwikkelingen in de EU 
 
Prejudiciële vraag over het concept ‘vaste inrichting’ 
voor de btw 
 
Het Hof van Justitie is gevraagd het Unierechtelijke begrip 
‘vaste inrichting’ voor de btw te verduidelijken in de Titanium 
Ltd case (C-931/19). Weliswaar draait de zaak om een 
vastgoedondernemer die vastgoed verhuurd in een andere EU-
lidstaat, maar gezien de Unierechtelijke uitleg van het begrip 
vaste inrichting waarom wordt verzocht, heeft de uitkomst van 
deze zaak mogelijk verstrekkende gevolgen voor alle 
ondernemers met activiteiten in andere EU-lidstaten. Lees 
onze alert. 
 
Van belang voor: ondernemers met activiteiten in 
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https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/hof-van-justitie-gevraagd-om-verduidelijking-begrip-vaste-inrichting-voor-de-btw.html


andere EU-lidstaten 
Contact: Pablo Hoezen 
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