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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 36 – In this 
issue: 
 
CJEU: colocation 
services general 
services for VAT 
purposes    
 
HvJ: splitsen 
vergoeding binnen 
één prestatie in een 
btw-belast en een 
btw-vrijgesteld 
gedeelte niet 
mogelijk 
 
A-G: prejudiciële 
vragen over 
reikwijdte nationale 
vertrouwens-
beginsel 
 
Geactualiseerd 
besluit over heffing 
privégebruik auto’s 
en toepassing BUA 
 



Best regards, 
Michel Schrauwen 
Indirect Tax Leader 

Update over 
prijsontwikkeling e-
publicaties 

    

 

Key developments in the EU 
 
CJEU rules that colocation services should be considered 
general services for VAT purposes  
 
In the Veronsaaijen oikeudenvalvontayksikko case (also known 
as: “A Oy”), C-215/19, the CJEU ruled that colocation services 
are taxable in accordance with the general place of supply rules 
for services. The colocation services do not constitute the leasing 
of immovable property and neither should be considered as 
services connected with immovable property. Although, in 
Deloitte’s view, the outcome of the case is not unexpected, this 
may have significant implications for datacenter service providers 
and their clients, especially considering that amongst EU Member 
States the VAT implication of colocation datacenter services are 
interpreted differently. For more background, read our alert. 
 
Relevant for: datacenter service providers and 
companies that make use of these services 
Contact: Pablo Hoezen 
 
  
 

Voornaamste ontwikkelingen in de EU 
 
HvJ: splitsen vergoeding binnen één prestatie in een 
btw-belast en een btw-vrijgesteld gedeelte niet 
mogelijk 
 
Op 2 juli 2020 heeft het HvJ geoordeeld dat het in principe niet 
mogelijk is om een vergoeding voor één ingekochte dienst te 
splitsen naar een btw-belast en een btw-vrijgesteld deel. Dit is 
niet anders in het geval de ingekochte dienst gebruikt wordt 
voor het beheer van twee typen beleggingsfondsen. Het HvJ 
oordeelde dat één enkele vermogensbeheerdienst 
onderworpen dient te worden aan één tarief. Dit betekent dat 
de vermogensbeheervrijstelling slechts kan gelden indien enkel 
beleggingsfondsen die voldoen aan de voorwaarden voor 
toepassing daarvan worden beheerd. Lees onze alert. 
 
Van belang voor: ondernemers die beheersdiensten 
verrichten en ontvangen 
Contact: Elwin Makkus  
 
  
 
 
Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 
A-G adviseert Hoge Raad tot stellen prejudiciële vragen 
over reikwijdte nationale vertrouwensbeginsel 
 

mailto:mschrauwen@deloitte.nl
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0AAB0640C653D8AF6B679FA3AF0CDED9?text=&docid=228041&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8312604
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/cjeu-rules-that-colocation-services-should-be-considered-general-servicesu-for-vat-purposes.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/phoezen.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228044&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7557016
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/hvj-oordeelt-dat-splitsen-vergoeding-binnen-een-prestatie-in-een-btw-belast-en-een-btw-vrijgesteld-gedeelte-niet-mogelijk-is.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/emakkus.html


In twee procedures (link en link) waarin A-G Ettema conclusie 
heeft genomen staat de werking van het nationale 
vertrouwensbeginsel centraal. De vraag is of het EU-recht de 
werking van het vertrouwensbeginsel in omzetbelastingzaken 
beperkt kan worden. Het beginsel staat weer in de schijnwerpers 
nadat Hof Den Bosch in dezelfde periode in (bijna) verschillende 
samenstelling van het rechtscollege tot een tegenovergesteld 
oordeel kwam over de toepassing van het vertrouwensbeginsel 
in een procedure waarin een beschikking fiscale eenheid in een 
schoonmaakstructuur ter discussie staat  en een procedure 
waarin een door de inspecteur ingebrachte conclusie in een 
rapport van een boekenonderzoek centraal staat. 
 
Van belang voor: ondernemers die zich (willen) 
beroepen op het vertrouwensbeginsel in btw-
procedures 
Contact: John Gruson 
 
 
Geactualiseerd besluit over heffing privégebruik auto’s 
en toepassing BUA 
 
Op 3 juli is dit bijgewerkte besluit verschenen met de volgende 
opvallende wijzigingen: 

• Vervallen goedkeuring in geval van een van het 
kalenderjaar afwijkend boekjaar vanwege de 
aanpassing van art. 13, vierde lid, Wet OB 1968; 

• Verwerking HR arrest van 21 april 2017, nr. 15/02212, 
ECLI:NL:HR:2017:713 (proefprocedure btw-heffing 
privégebruik van de auto van de zaak); 

• Verduidelijking in welk geval toepassing van het forfait 
ertoe kan leiden dat méér is verschuldigd dan de in dat 
jaar in aftrek gebrachte btw voor de desbetreffende 
auto(‘s); 

• Verduidelijking begrippen ‘gemaakte kosten’ en 
‘afschrijvingskosten’. 

 
Van belang voor: alle ondernemers die BUA-correcties 
toepassen en leasewagens ter beschikking stellen 
Contact: Mark van Schaijk 
 
 
Update staatssecretaris over prijsontwikkeling e-
publicaties 
 
De staatssecretaris heeft twee interessante 
onderzoeksconclusies bekend gemaakt naar aanleiding van de 
invoering van het verlaagde btw-tarief op elektronische 
publicaties:1) Volgens het CBS zou de tariefsverlaging van 21 
naar 9%, bij gelijkblijvende omstandigheden in de markt, 
leiden tot een prijsdaling van ongeveer 10%. De prijsdaling in 
januari 2020 ten opzichte van december 2019 betrof in januari 
3,5%. Als de indexreeks gecorrigeerd wordt voor de 
belastingwijziging, dan zijn de prijzen in januari 2020 met 
7,1% gestegen. In de periode na januari 2020 zijn de prijzen 
opgelopen. In april en mei 2020 bereikte de prijsindex 
nagenoeg hetzelfde niveau als in december 2019; 2) uit 
navraag door de Mediafederatie en VNO-NCW is bij de leden 
geen signaal ontvangen dat de huidige toepassingsbereik van 
de btw-wetgeving problemen oplevert voor innovatieve 
vormen van elektronische uitgaven. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:614
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:615
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-over-prijsontwikkeling-elektronische-publicaties


Van belang voor: alle ondernemers in de uitgeefsector 
die elektronische uitgaven verzorgen 
Contact: Marloes Hanstede 
 
 
 

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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