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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.  

 
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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Best regards, 
Michel Schrauwen 

Indirect Tax Leader 

   
 

 

Key developments in the EU 

 
AGO CJEU: VAT on non-EU investment management fees 

 
This case concerns the interpretation of the place of supply of 

services rules with regard to investment management services 
from non-EU investment managers received by a ‘mixed’ 
taxable person that performs both economic and non-

economic activities. Wellcome Trust incurred costs over five 
years from non-EU investment managers. Although Wellcome 

Trust is registered for VAT in the UK because of some 
relatively limited economic activities, it largely performs non-
economic activities for which it is not considered a taxable 

person. This is also confirmed by the CJEU. Question is 
whether the main rule for supplies to a taxable person “acting 

as such” – where the place of supply is the country of 
establishment of the recipient – only applies to taxable 

persons who purchase services for their taxable supplies and 
that this provision does not apply when it receives investment 
management services from persons established outside the 

European Union for the purposes of its non-economic business 
activity. In the Opinion of AG Hogan, this is not the case and 

the main rule applies in respect of the supply of all services to 
a taxable person, unless that person receives them ‘for his 
own personal use or for that of his staff’. This means that 

Wellcome Trust must report UK VAT under the reverse charge 
mechanism on the investment management fees. 

 
Relevant for: entities performing both economic and 
non-economic activities incurring costs from non-EU 

parties  
Contact: Elwin Makkus 
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Key developments in the Netherlands 

 
Invitation first introduction E-Commerce webinar 

 
Deloitte is happy to invite you to our webinar on 2 July 2020 
during which we will discuss the 2021 upcoming changes 

introduced by the VAT E-Commerce Package. As the VAT E-
Commerce Package involves rather complex legislation, our 

webinar serves the purpose of introducing you to the new 
legislation and to make it more accessible by discussing 

practical cases. Originally, the Package would enter into force 
on 1 January 2021. However, EU Member States will soon 
agree on a new implementation date on 1 July 2021.   

Please join and register here. 
 

Relevant for: companies involved in e-commerce 
transactions 
Contact: Liz Kluvers 

 

  

 

 

Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 

Vergoedingen voor adviescolleges en toezichthoudende 
taken niet belast met btw 

 
Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de 

btw-belastbaarheid van vacatiegelden ontvangen door een lid 
van een bezwarenadviescommissie. Volgens de Hoge Raad 
kwalificeert een lid van een bezwarenadviescommissie niet als 

ondernemer voor de btw waardoor de ontvangen vergoedingen 
niet met btw belast zijn.  Voor meer informatie lees onze alert. 

 
Van belang voor: personen die optreden als leden van 
een collectief optredend orgaan en ondernemingen met 

dergelijke organen 
Contact: Franklin Soetens  

 
 
Verruiming aftrekmogelijkheid btw op 

instandhoudingskosten leegstaand vastgoed 
 

Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 
voorbelasting op instandhoudingskosten van een leegstaand 
kantoorpand aftrekbaar is, ook als de eigenaar zijn voornemen 

om het pand btw-belast te gaan verhuren niet aan de hand 
van objectieve gegevens kan aantonen. Volgens de Hoge Raad 

kan worden aangenomen dat in dergelijke gevallen in het 
voornemen van de eigenaar een onroerende zaak te gaan 

verhuren, het voornemen ligt gebruik te maken van de 
mogelijkheid van belaste verhuur. De voorbelasting op 
instandhoudingskosten is toerekenbaar aan die belaste 

prestaties en komt voor aftrek in aanmerking. 
 

Van belang voor: alle vastgoedeigenaren die te maken 
hebben met instandhoudingskosten bij leegstand 
Contact: Kevin van Lierop 

http://secure-web.cisco.com/1NgWTNid_U478JjKA7aNM8_xbALhKS3owyKi8SWDlWomqIQepCT-zGLc5T-C0pwwfP-2TfrA-2-G9v-mpZhttldEQPvQRFYURbtkiZKkpy4uIMsynF1_FvixxX-QX7RX36plcTXu_bw16VzZV-eM42Y7DA65ToKexx5tSuWiZdKsnfFKY6Xn_PqbwwbiEDpjpGrJMWm0JtzkFF7-abaq4SwcKVvoyzirkBe2TeW7gR6GgnnZXcS49bFFLIIhmOooc3hrRvpTc0NXZDR8V3eMZ04axuchxvYuKPhCK5_zbEpjw8_0rU6h9etKu17wsXlirH-K17C-zjemEOvdF3tRpJw/http%3A%2F%2Fview2.deloitte.nl%2Fs0rT0K500IFb0W00002060B
mailto:LKluvers@deloitte.nl
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1143
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/uitspraak-hoge-raad-inzake-compensatie-van-btw-bij-exploitatie-van-begraafplaatsen.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/fsoetens.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:1045
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/kevin-van-lierop.html#:~:text=Kevin%20has%20been%20working%20for%20Deloitte%20for%205,on%20this%20subject%20at%20Tilburg%20University%20since%202017.


 
 

Nieuw online formulier bijzonder uitstel van betaling 
aanvragen en verlengen beschikbaar 

 
Vanaf 16 maart hebben ondernemers bijzonder uitstel van 

betaling kunnen aanvragen voor verschillende belastingen als 
hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was 
gekomen. Er kon dan automatisch bijzonder uitstel worden 

aangevraagd voor 3 maanden. Voor veel ondernemers loopt 
dit bijzonder uitstel (binnenkort) af. Ondernemers die langer 

uitstel wensen, kunnen verzoek doen om verlenging van het 
uitstel. Dit kan online maar ook schriftelijk. Het online 
formulier is nu beschikbaar. 

 
Van belang voor: alle ondernemers die vanwege de 

gevolgen van COVID-19 uitstal van betaling van 
belasting hebben aangevraagd of willen aanvragen 
Contact: Lex Neijtzell de Wilde 

 
 

Nieuwe rubriek opgaaf ICP voor gegevens overbrengen 
van voorraad op afroep  
 

Vanaf 1 januari 2020 is de quick fix voor de overbrenging van 
voorraad op afroep ingevoerd. Onder voorwaarden hoeven 

leveranciers zich vanaf die datum niet meer te registreren in 
de EU-lidstaat van de afnemer. Het overbrengen van goederen 
moet niet alleen bijgehouden worden in een register, ook in de 

opgaaf ICP dient in de rubriek ‘Overbrengen voorraad op 
afroep’ opgegeven te worden in het tijdvak waarin het vervoer 

is begonnen. De staatssecretaris van Financiën gaf eerder aan 
dat het tot 1 april 2020 nog niet mogelijk de opgaaf ICP via 
‘inloggen voor ondernemers’ op de website van de 

Belastingdienst te doen, maar dat het vanaf die datum voor 
ondernemers mogelijk zou worden om alle vanaf 1 januari 

2020 verzamelde gegevens aan te geven. Dat is nu dus het 
geval. De nieuwe Toelichting bij de opgaaf intracommunautaire 
prestaties 2020 met richtlijnen hiervoor is nu beschikbaar. 

 
Van belang voor: alle ondernemers die voorraad op 

afroep overbrengen 
Contact: Edith Koster 

 
 

 

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 
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