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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! 
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Best regards, 
Michel Schrauwen 
Indirect Tax Leader 

    

 

Key developments in the EU 
 
CJEU rules that German capital goods scheme rule on 
VAT adjustment is allowed 
 
In the HF case (C-374/19) the CJEU ruled that if a taxable person 
who constructs an immovable property must adjust the input VAT 
deduction if he ceases the (VAT taxable) activity justifying the 
input tax deduction. HF operated a retirement home exempt from 
VAT in Germany. HF built a cafeteria for use by visitors (residents 
had their own dining room). The German tax authorities agreed 
that HF could recover most of the input tax on the construction – 
a 10% restriction reflected the café’s occasional (VAT exempt) 
use by residents. HF had to close the café to visitors due to 
financial reasons. In the CJEU’s judgment, this meant that HF 
was required to restrict additional input tax under the capital 
goods scheme. Exempt use by the residents became the only way 
that the café was used. The original intention to make taxable 
supplies did not continue to justify input tax recovery, and a 
capital goods scheme adjustment is therefore required. 
 
Relevant for: taxable persons making investments for 
the purpose of taxable and exempt activities 
Contact: Pablo Hoezen 
 
  
 
 
Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 
Wetsvoorstel implementatie e-commerce pakket 
gepubliceerd 
 
Op 14 juli jl. is het wetsvoorstel implementatie richtlijnen 
elektronische handel gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel voldoet 
Nederland aan de verplichting deze richtlijnen te implementeren 
in de Nederlandse Wet omzetbelasting 1968. Oorspronkelijk zou 
de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving plaatsvinden op 1 
januari 2021. Op de eerstvolgende ECOFIN vergadering zullen de 
EU-lidstaten officieel instemmen met uitstel tot 1 juli 2021. De 
staatssecretaris van Financiën vindt zelfs die datum te vroeg voor 
het klaarzetten van alle IT-systemen. Ook het bedrijfsleven zou 
door de Coronacrisis vertraging oplopen met het aanpassen van 
de systemen. Nederland zal daarom samen met Duitsland bij de 
Europese Commissie pleiten voor een verder uitstel tot 1 januari 
2022. In het Nader Rapport gaat de staatssecretaris nader in op 
de gevolgen voor ondernemers, particulieren en EU-lidstaten van 
de vertraging. Het wetsvoorstel en bijbehorende documenten zijn 
hier te vinden. 
 
Van belang voor: alle ondernemers die 
grensoverschrijdend elektronisch handelen 
Contact: Guido Lubbers 

mailto:mschrauwen@deloitte.nl
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228375&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8689917
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/phoezen.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/14/wetsvoorstel-implementatie-richtlijnen-elektronische-handel
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/07/14/nader-rapport-inzake-het-wetsvoorstel-implementatie-richtlijnen-elektronische-handel/nader-rapport-inzake-het-wetsvoorstel-implementatie-richtlijnen-elektronische-handel.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/14/nader-rapport-inzake-het-wetsvoorstel-implementatie-richtlijnen-elektronische-handel
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/gulubbers.html


 
 
Volledige compensatie van btw op kosten gemaakt door 
gemeente in het kader van re-integratie 
 
De Hoge Raad heeft op 10 juli een belangwekkende uitspraak 
gedaan over het recht op compensatie van btw voor kosten 
gemaakt door een gemeente in het kader van re-integratie en 
outplacementkosten. Volgens de Hoge Raad is geen sprake van 
een verstrekking aan een individuele derde op basis waarvan een 
bijdrage uit het Btw-compensatiefonds voor de btw op de 
betreffende kosten zou zijn uitgesloten. De gemeente mag de 
btw op de gemaakte re-integratiekosten zodoende volledig 
compenseren via dit fonds. Dit is een arrest met potentieel ver 
strekkende gevolgen omdat uit de uitspraak blijkt dat de 
uitsluitingsbepaling ter zake van verstrekkingen aan een 
individuele derde uit de Wet op het Btw-compensatiefonds 
strikter dient te worden uitgelegd dan tot nu toe het geval is. 
Lees voor meer achtergrond onze alert. 
 
Van belang voor: alle gemeenten die een beroep doen 
op een bijdrage uit het BCF voor btw op gemaakte 
kosten 
Contact: Franklin Soetens 
 
 
Geen btw-verlaging in Nederland 
 
In antwoord op Kamervragen over de btw-verlagingen in 
Duitsland en België heeft de staatssecretaris van Financiën 
geantwoord dat Nederland momenteel niet van plan is de btw-
tarieven in Nederland tijdelijk te verlagen. Nut en noodzaak 
lijken beperkt, gezien de naar verwachting beperkte effecten. 
Het verlagen van de btw-tarieven voor een half jaar is volgens 
de staatssecretaris niet effectief en doelmatig om bedrijven in 
de detailhandel en vrijetijdsector te helpen. De introductie van 
een nieuw, nog niet bestaand tarief is bovendien op korte 
termijn IT-technisch niet mogelijk voor de Belastingdienst. 
 
Van belang voor: alle ondernemers in de detailhandel en 
vrijetijdsector in de grensstreek 
Contact: Guido Lubbers 
 
 
Kamervragen over prijsontwikkeling e-publicaties 
 
Vorige week meldden wij dat de staatssecretaris heeft twee 
onderzoeksconclusies had gepubliceerd waaruit duidelijk werd 
dat de invoering van het verlaagde btw-tarief op elektronische 
publicaties niet tot de gewenste prijsdaling in de sector had 
geleid. In reactie op deze berichtgeving zijn door de Tweede 
Kamer kritische vragen gesteld. 
 
Van belang voor: alle ondernemers in de uitgeefsector 
die elektronische uitgaven verzorgen 
Contact: Marloes Hanstede 
 
 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1273
mailto:https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/volledige-compensatie-van-btw-op-kosten-gemaakt-door-gemeente-in-het-kader-van-re-integratie.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/fsoetens.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/07/kamervragen-btw-verlaging-duitsland
https://www2.deloitte.com/nl/nl/Profielen/gulubbers.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-over-prijsontwikkeling-elektronische-publicaties
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z13710&did=2020D29016
mailto:MHanstede@deloitte.nl


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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