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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.  
 
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! 

  

 Issue 30 – In this 
issue: 
 
Tax measures 
COVID-19 
extended  
 
Supply of a new 
property by a 
project developer 
to an investor not a 
transfer of a going 
concern  
 
Verlenging fiscale 
maatregelen in 
verband met 
COVID-19 
 
A-G ziet een 
normale btw-
levering van een 
onroerende zaak in 
een complexe sale-
en-leaseback-
transactie 



Best regards, 
Michel Schrauwen 
Indirect Tax Leader 

    

 

Key developments in the Netherlands 
 
Tax measures COVID-19 extended 
 
On May 20, 2020, it was announced that the tax measures 
from the first emergency package will be extended. The 
government continues to grant relief from VAT on hiring in and 
supplying healthcare staff and gifts of medical equipment until 
September 1, 2020. The 9% VAT rate that currently applies to 
providing sports facilities for the active exercise of sports 
continues to apply to gym sessions offered online until 
September 1, 2020, as well. The deferral of payment for the 
VAT (and other taxes), originally applied until June 19, 2020, 
is now extended until September 1, 2020. A new feature is 
that the entrepreneur must declare that no dividends and 
bonuses will be handed out when applying for deferral for 
longer than three months. This is to ensure that the money 
remains within the company. The end date of the temporary 
reduction to 0.01% for the interest rate on overdue tax 
(‘invorderingsrente’) and (‘belastingrente’) will be extended to 
October 1, 2020. Read our alert about the new package of 
measures. Check our special Deloitte site for all COVID-19 
related tax measures.  
 
Relevant for: companies affected by economic 
consequences of COVID-19 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 
 
 
Supreme Court leaves Court ruling in place: supply of a 
new property by a project developer to an investor not a 
transfer of a going concern 
 
On 4 April 2018, the Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal 
ruled that the supply of a newly developed and rented 
property does not qualify as transfer of a going concern for 
VAT purposes. On 15 May 2020 the Supreme Court decided 
that the arguments brought against the Court ruling by the 
taxable person give no reason to set aside the judgment of the 
Court of Appeal. For more details read our alert. 
 
Relevant for: project developers, investors and other 
businesses involved in the supply of newly constructed 
buildings 
Contact: Pablo Hoezen 
 
  
 
 
Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 
Verlenging fiscale maatregelen in verband met COVID-
19 

mailto:mschrauwen@deloitte.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/kamerbrief-beleidsbesluit-fiscale-maatregelen-coronacrisis
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie.html?id=nl:2em:3cc:awa_tax_newsletter_alert:fnn_200520&mkt_tok=eyJpIjoiT1daalltSmlaVEZrTWpkbSIsInQiOiJCeHh2YnJ5SUlCQzIrN2p5clFOb2IxMzN4VGNrXC9LOUxxVUVJa084TnJ3V1ZIQ3BPK0NSS3BEQWxVZU1nXC9TTENoQ0c2MGoxQm8wXC9odzZaRnpzc1NyZz09In0%3D
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
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:3015
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/supreme-court-leaves-court-ruling-in-place-supply-of-a-new-property-by-a-project-developer-to-an-investor-not-a-transfer-of-a-going-concern.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/phoezen.html


 
Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat de fiscale maatregelen 
uit het eerste noodpakket worden verlengd. De btw-vrijstelling 
voor medische hulpgoederen en voor uitlenen van 
zorgpersoneel wordt verlengd tot 1 september 2020, evenals 
het verlaagde tarief voor online sportlessen. Het versoepelde 
uitstelbeleid voor het bijzonder uitstel van betaling voor onder 
meer de omzetbelasting gold oorspronkelijk tot 19 juni 2020, 
maar wordt nu verlengd tot 1 september 2020. Nieuw is dat de 
ondernemer bij aanvraag van uitstel voor langer dan drie 
maanden moet verklaren geen dividenden en bonussen te 
zullen uitkeren, noch eigen aandelen te zullen inkopen. Dit om 
te waarborgen dat het geld binnen de onderneming blijft. De 
einddatum van de tijdelijke verlaging naar 0,01% voor zowel 
de belasting- als invorderingsrente wordt verlengd tot 1 
oktober 2020. Lees onze alert over het nieuwe pakket 
maatregelen. Lees de laatste ontwikkelingen 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 
 
 
A-G ziet een normale btw-levering van een onroerende 
zaak in een complexe sale-en-leaseback-transactie 
 
Advocaat-Generaal Ettema heeft recent haar oordeel gegeven 
in een casus waarbij een wooncorporatie een vrijwel nieuw 
complex aan een koper verkocht om deze vervolgens weer 
terug te huren van de koper (een sale-and-leaseback-
transactie). Na de transactie blijft de wooncorporatie het 
complex op dezelfde wijze verhuren aan de gebruikers en blijft 
het ook beheren. Volgens de A-G is sprake van een levering nu 
uit de stukken blijkt dat de macht om als eigenaar over het 
complex te beschikken op de koper is overgegaan. Er is geen 
sprake van een overdracht van een onderneming in de zin van 
artikel 37d Wet OB nu de koper de facto het complex wilde 
kopen om het daarna te gaan verhuren aan belanghebbende, 
zonder gestanddoening van de bestaande 
huurovereenkomsten met de gebruikers. Zie onze alert voor 
meer info. 
 
Van belang voor: ondernemers die vastgoedtransacties 
plannen 
Contact: Pablo Hoezen 
 
 
 
 

Have a general question or a suggestion? 

Contact  

Michel Schrauwen – Partner Indirect Tax 
Lex Neijtzell de Wilde – Director Indirect Tax 
John Gruson – Manager Indirect Tax 
 

 

https://lnkd.in/gWQRjHd
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie.html?id=nl:2em:3cc:awa_tax_newsletter_alert:fnn_200520&mkt_tok=eyJpIjoiT1daalltSmlaVEZrTWpkbSIsInQiOiJCeHh2YnJ5SUlCQzIrN2p5clFOb2IxMzN4VGNrXC9LOUxxVUVJa084TnJ3V1ZIQ3BPK0NSS3BEQWxVZU1nXC9TTENoQ0c2MGoxQm8wXC9odzZaRnpzc1NyZz09In0%3D
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie.html?id=nl:2em:3cc:awa_tax_newsletter_alert:fnn_200520&mkt_tok=eyJpIjoiT1daalltSmlaVEZrTWpkbSIsInQiOiJCeHh2YnJ5SUlCQzIrN2p5clFOb2IxMzN4VGNrXC9LOUxxVUVJa084TnJ3V1ZIQ3BPK0NSS3BEQWxVZU1nXC9TTENoQ0c2MGoxQm8wXC9odzZaRnpzc1NyZz09In0%3D
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
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