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Welcome to a new 
edition of the Weekly 
Digest! 
  
After a long Summer holiday we 
return with 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 
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Key developments in the Netherlands 
 
VAT e-commerce package: Netherlands seeks further 
delay entry into force until 1 January 2022 
 
The Dutch Secretary of Finance has updated the Lower 
Chamber on the pending legislative proposal to implement the 
e-commerce package. Together with Germany, the 
Netherlands are consulting the European Commission to argue 
a further delay of the entry into force of the package until 1 
January 2022. The Secretary is, however, making preparations 
to limit the consequences for businesses, consumers and EU 
member states in the unlikely event that extra postponement 
cannot be realized. 
 
Relevant for: all businesses involved in B2C cross-
border trade and platforms 
Contact: Guido Lubbers 
 
 
Possible introduction RETT exemption for first-time 
buyers and increase RETT rate for investors 
 
The government has not yet confirmed the plans that 
individuals between the age of 18 and 35 who qualify as first-
time buyers of a residential property would be exempted from 
the RETT on their purchase. The same holds for the 8% rate 
on the purchase of a residential property as an investment by 
private investors, as well as by individuals who want to buy a 
second residential property or a residential property for their 
children. Furthermore, there are also rumours that buyers of 
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non-residential properties will be hit with a rate of 8%. For 
more background check here. 
 
Relevant for: future acquirers of residential or non-
residential properties 
Contact: Pablo Hoezen 
 
 
2021 Tax Plan: what’s in store for next year? 
 
Like every year, the Dutch Government will present its tax 
plans for the coming year on Budget Day (15 September). A 
preview of what’s in store for 2021. For more background 
check here. 
 
Relevant for: companies interested in the Dutch 2021 
tax plans  
Contact: Aart Nolten 
  
 

Voornaamste ontwikkelingen in Nederland 
 
A-G concludeert dat werkelijk gebruik op gedeelte van 
de algemene kosten niet mogelijk is 
 
Op 29 juli jl. heeft A-G Ettema conclusie genomen in een 
procedure over de toepassing van een duale 
berekeningsmethodiek. De belanghebbende in deze procedure 
past de werkelijk gebruik methode toe om het aftrekrecht voor 
een deel van de algemene kosten te bepalen, terwijl zij de 
aftrek voor het overige deel van de algemene kosten volgens 
de pro rata methode (op basis van omzetverhoudingen) 
berekend. De A-G acht de toepassing van deze duale 
berekeningsmethodiek ontoelaatbaar. De Hoge Raad zal in dit 
kader moeten oordelen of de uitleg van de Nederlandse 
implementatie in lijn is met de Btw-richtlijn. 
 
Van belang voor: alle ondernemingen die redenen zien 
de werkelijk gebruik benadering toe te passen in hun 
onderneming 
Contact: Elwin Makkus 
 
Nederland zoekt verder uitstel van implementatie e-
commerce pakket tot 1 januari 2022 
 
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een update 
gegeven over het aanhangige wetsvoorstel btw e-commerce. 
Samen met Duitsland blijft Nederland pleiten voor extra uitstel 
tot 1 januari 2022 en overlegt hierover met de Europese 
Commissie. Wel treft de staatssecretaris alvast 
voorbereidingen om gevolgen voor ondernemers, 
consumenten en EU-lidstaten te beperken in geval extra uitstel 
onverhoopt niet tot stand komt. 
 
Van belang voor: alle ondernemingen die zich 
bezighouden met grensoverschrijdende handel en 
betrokken platforms  
Contact: Guido Lubbers 
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Mogelijke vrijstelling overdrachtsbelasting woningen 
voor starters 
 
De berichten dat vanaf 1 januari 2021 particulieren tussen de 
18 en 35 jaar die voor het eerst een eigen woning kopen, 
worden vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting op 
hun aankoop en dat het aankopen van woningen als 
investering door particuliere beleggers, maar ook door mensen 
die een tweede huis of een woning voor hun kind willen kopen, 
belast worden met een tarief voor woningen van 8% (net als 
niet-woningen) zijn nog niet officieel door het kabinet 
bevestigd. Toch is het voor toekomstige verkrijgers van 
woningen (en niet-woningen) van belang om hier notie van te 
nemen. Lees onze alert. 
 
Van belang voor: toekomstige verkrijgers van woningen 
en niet-woningen 
Contact: Pablo Hoezen 
 
 
Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over aftrek van 
voorbelasting bij bewijsmoeilijkheden 
 
Op 15 juli 2020 heeft Rechtbank Den Haag prejudiciële vragen 
gesteld aan de Hoge Raad over het gebruik van vermoedens of 
algemene statistische gegevens ter onderbouwing dat de 
afnemers van belanghebbende, die zich bezig houdt met 
mining van bitcoins, buiten de EU zijn gevestigd. Deze zaak is 
in brede zin van belang voor de financiële sector omdat het 
draait om de bewijsregels voor het recht op aftrek van 
voorbelasting in het geval sprake is van non-EU omzet. Deze 
discussie speelt mogelijk ook bij valutawissel handelingen, 
money transfers, marketmaking activiteiten, effectenhandel en 
andere beleggingsactiviteiten. Lees onze alert. 
 
Van belang voor: ondernemingen in de financiële sector 
Contact: Michel Schrauwen 
 
 
Algemeen btw-tarief op denksporten vanaf 1 januari 
2021 
 
Per 1 januari 2022 vervallen zowel de sportvrijstelling als de 
toepassing van het verlaagde btw-tarief voor het geven van 
gelegenheid tot sportbeoefening met betrekking tot bridge, 
schaken, dammen en go ('vanwege een te verwaarlozen 
lichamelijke component'). Dit meldt de staatssecretaris in een 
Kamerbrief naar aanleiding van de uitkomsten van een 
onderzoek of denksporten kunnen delen in de culturele btw-
vrijstelling. De staatssecretaris ziet geen rechtvaardiging voor 
toepassen van culturele btw-vrijstelling op deze denksporten. 
 
Van belang voor: ondernemers die de sportvrijstelling 
toepassen of gelegenheid geven tot sportbeoefening 
met betrekking tot denksporten. 
Contact: Aart Nolten 
 
 
Belastingplan 2021: een vooruitblik 
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Zoals gebruikelijk presenteert het kabinet ook dit jaar op 
Prinsjesdag, 15 september, de fiscale plannen voor het 
komende jaar. Wij blikken alvast vooruit op wat u kunt 
verwachten. Lees meer hierover hier. 
 
Van belang voor: ondernemers geïnteresseerd in de 
belastingplannen voor 2021 
Contact: Aart Nolten 
 
 
 

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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