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RICHTLIJN 2006/112/EG VAN DE RAAD
van 28 november 2006
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

mededingingsvoorwaarden niet vervalsen en het vrije
verkeer van goederen en diensten niet belemmeren. Het is
derhalve noodzakelijk om door middel van een stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde (BTW) een harmonisatie van de wetgevingen inzake omzetbelasting tot stand
te brengen die ten doel heeft, de factoren die de mededingingsvoorwaarden op nationaal of op communautair
niveau zouden kunnen vervalsen, zoveel mogelijk uit te
schakelen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité,

(5)

Een BTW-stelsel verkrijgt de grootste mate van eenvoud en
neutraliteit wanneer de belasting zo algemeen mogelijk
wordt geheven en het toepassingsgebied ervan alle fasen
van de productie en de distributie, zomede het verrichten
van diensten omvat. Het is derhalve in het belang van de
interne markt en van de lidstaten een gemeenschappelijk
stelsel te aanvaarden dat tevens op de kleinhandelsfase
wordt toegepast.

(6)

Het is noodzakelijk fasegewijs te werk te gaan, omdat de
harmonisatie van de omzetbelastingen in de lidstaten tot
wijzigingen in de belastingstructuur leidt en merkbare
gevolgen heeft op budgettair, economisch en sociaal terrein.

(7)

Het gemeenschappelijke BTW-stelsel moet — zelfs indien
de tarieven en vrijstellingen niet volledig worden geharmoniseerd — uiteindelijk mededingingsneutraal zijn in die zin
dat op het grondgebied van elke lidstaat op soortgelijke
goederen en diensten dezelfde belastingdruk rust, ongeacht
de lengte van de productie- en distributieketen.

(8)

Krachtens Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van
29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen (3) wordt de
begroting van de Gemeenschappen, onverminderd de
andere ontvangsten, in haar geheel gefinancierd uit de
eigen middelen van de Gemeenschappen. Deze middelen
omvatten onder meer de ontvangsten uit de BTW,
verkregen door toepassing van een gemeenschappelijk
percentage op een grondslag die op uniforme wijze volgens
communautaire voorschriften wordt vastgesteld.

(9)

Een overgangsperiode is noodzakelijk om de nationale
wetgevingen op bepaalde terreinen geleidelijk te kunnen
aanpassen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der
lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag (1) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Nu
deze richtlijn opnieuw wordt gewijzigd, dient ter wille van
de duidelijkheid van de tekst tot herschikking van deze
richtlijn te worden overgegaan.
Bij deze herschikking moeten de nog toepasselijke bepalingen van Richtlijn 67/227/EEG van de Raad van 11 april
1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der
lidstaten inzake omzetbelasting (2) worden overgenomen.
De genoemde richtlijn dient bijgevolg te worden ingetrokken.
Een heldere en rationele presentatie van de bepalingen,
overeenkomstig het beginsel van betere regelgeving, vergt
dat de structuur en de formulering van de richtlijn worden
herschikt, waarbij evenwel in principe geen materiële
wijzigingen in de bestaande wetgeving worden aangebracht.
Niettemin moet een gering aantal materiële wijzigingen die
inherent zijn aan de herschikkingsexercitie, in de tekst
worden aangebracht. De wijzigingen in kwestie zijn
limitatief vermeld in de bepalingen betreffende omzetting
en inwerkingtreding.
Het verwezenlijken van de doelstelling een interne markt in
te stellen vooronderstelt dat in de lidstaten wetgevingen
inzake omzetbelasting worden toegepast die de

(1) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/98/EG (PB L 221 van 12.8.2006, blz. 9).
(2) PB L 71 van 14.4.1967, blz. 1301/67. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 77/388/EG.

(3) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.
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HOOFDSTUK 5

Diverse bepalingen
Artikel 90
1. In geval van annulering, verbreking, ontbinding of gehele of
gedeeltelijk niet-betaling, of in geval van prijsvermindering nadat
de handeling is verricht, wordt de maatstaf van heffing
dienovereenkomstig verlaagd onder de voorwaarden die door
de lidstaten worden vastgesteld.

L 347/23

In de volgende gevallen is het toe te passen tarief echter het tarief
dat van kracht is op het tijdstip waarop de belasting verschuldigd
wordt:
a)

de gevallen, bedoeld in de artikelen 65 en 66;

b)

de intracommunautaire verwerving van goederen;

c)

de gevallen van invoer van goederen bedoeld in artikel 71,
lid 1, tweede alinea, en lid 2.

2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling kunnen de
lidstaten van lid 1 afwijken.

Artikel 94

Artikel 91

1. Het op de intracommunautaire verwerving van goederen toe
te passen tarief is het tarief dat binnen het grondgebied van de
lidstaat op de levering van eenzelfde goed wordt toegepast.

1. Indien de elementen voor de bepaling van de maatstaf van
heffing bij invoer zijn uitgedrukt in een andere munteenheid dan
die van de lidstaat waar de maatstaf van heffing wordt bepaald,
wordt de wisselkoers vastgesteld overeenkomstig de geldende
communautaire bepalingen voor de berekening van de douanewaarde.
2. Indien de elementen voor de bepaling van de maatstaf van
heffing voor een andere handeling dan een invoer van goederen
zijn uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van de lidstaat
waar de maatstaf van heffing wordt bepaald, is de toepasselijke
wisselkoers de laatste verkoopkoers die op het tijdstip waarop de
belasting verschuldigd wordt, op de meest representatieve
wisselmarkt of wisselmarkten van de betrokken lidstaat wordt
geregistreerd, of een koers die wordt vastgesteld onder verwijzing
naar die markt of markten, op een door die lidstaat vastgestelde
wijze.
Voor sommige van de in de eerste alinea bedoelde handelingen of
voor sommige categorieën belastingplichtigen kunnen de lidstaten evenwel kiezen voor de volgens de geldende communautaire bepalingen voor de berekening van de douanewaarde
vastgestelde wisselkoers.

2. Onverminderd de in artikel 103, lid 1, bepaalde mogelijkheid een verlaagd tarief toe te passen op de invoer van
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, is het bij invoer van goederen toe te passen tarief het tarief
dat binnen het grondgebied van de lidstaat op de levering van
eenzelfde goed wordt toegepast.
Artikel 95
Bij tariefwijzigingen kunnen de lidstaten in de in de artikelen 65
en 66 bedoelde gevallen tot herziening overgaan, teneinde
rekening te houden met het tarief geldend op het waarop de
goederenleveringen of de diensten worden verricht.
De lidstaten kunnen bovendien elke passende overgangsmaatregel treffen.
HOOFDSTUK 2

Structuur en hoogte van de tarieven
Afdeling 1

Artikel 92
Wat het statiegeld voor retouremballage betreft, kunnen de
lidstaten het volgende bepalen:

Normaal tarief
Artikel 96

a)

hetzij het statiegeld van de maatstaf van heffing uitsluiten
door de nodige maatregelen te nemen opdat de maatstaf
wordt herzien wanneer de emballage niet wordt teruggeven;

De lidstaten passen een normaal BTW-tarief toe, dat door elke
lidstaat wordt vastgesteld op een percentage van de maatstaf van
heffing, dat voor goederenleveringen en voor diensten gelijk is.

b)

hetzij het statiegeld in de maatstaf van heffing opnemen
door de nodige maatregelen te nemen opdat de maatstaf
wordt herzien wanneer de emballage wel wordt teruggeven.

Artikel 97

TITEL VIII
TARIEVEN
HOOFDSTUK 1

1. Vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 mag het
normale tarief niet lager zĳn dan 15 %.
2. De Raad besluit overeenkomstig artikel 93 van het Verdrag
over de hoogte van het na 31 december 2010 geldende normale
tarief.
Afdeling 2

Toepassing van de tarieven
Ve r l a a g d e t a r i e v e n
Artikel 93
Artikel 98
Het op belastbare handelingen toe te passen tarief is het tarief dat
van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit zich
voordoet.

1. De lidstaten kunnen een of twee verlaagde tarieven
toepassen.

11.12.2006

Publicatieblad van de Europese Unie

NL
Onderafdeling 6

Cr iterium inzake werkelijk gebr uik en werkelijke
exploitatie

Artikel 58
Teneinde dubbele heffing of niet-heffing van de belasting
alsmede verstoring van de mededinging te voorkomen, kunnen
de lidstaten voor de in artikel 56, lid 1, bedoelde diensten
alsmede voor de verhuur van vervoermiddelen:
a)

b)

de plaats van deze diensten of van sommige ervan, die op
hun grondgebied is gelegen, aanmerken als buiten de
Gemeenschap te zijn gelegen, wanneer het werkelijke
gebruik en de werkelijke exploitatie buiten de Gemeenschap
geschieden;

regelingen of situaties, onder een regeling voor tijdelijke invoer
met volledige vrijstelling van invoerrechten of onder een regeling
voor extern douanevervoer wordt geplaatst, de invoer van dat
goed plaats in de lidstaat op het grondgebied waarvan het goed
aan die regelingen of situaties wordt onttrokken.
Wanneer een goed dat zich in het vrije verkeer bevindt, vanaf het
binnenbrengen ervan in de Gemeenschap onder een van de in de
artikelen 276 en 277 bedoelde regelingen of situaties wordt
geplaatst, vindt de invoer van dat goed plaats in de lidstaat
binnen het grondgebied waarvan het goed aan die regelingen of
situaties wordt onttrokken.
TITEL VI
BELASTBAAR FEIT EN VERSCHULDIGDHEID VAN DE
BELASTING

de plaats van deze diensten of van sommige ervan, die
buiten de Gemeenschap is gelegen, aanmerken als op hun
grondgebied te zijn gelegen, wanneer het werkelijke gebruik
en de werkelijke exploitatie op hun grondgebied geschieden.

Deze bepaling geldt echter niet voor de in artikel 56, lid 1,
punt k), bedoelde diensten, wanneer deze voor niet-belastingplichtigen worden verricht.

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen
Artikel 62
Voor de toepassing van deze richtlijn:
1)

wordt onder „belastbaar feit” verstaan het feit waardoor de
wettelijke voorwaarden, vereist voor het verschuldigd
worden van de belasting, worden vervuld;

2)

wordt de belasting geacht „verschuldigd te zijn” wanneer de
schatkist krachtens de wet de belasting met ingang van een
bepaald tijdstip van de belastingplichtige kan vorderen, ook
al kan de betaling daarvan worden uitgesteld.

Artikel 59
1. De lidstaten passen artikel 58, onder b), toe op telecommunicatiediensten die worden verricht voor niet-belastingplichtigen
die in een lidstaat gevestigd zijn of er hun woonplaats of
gebruikelijke verblijfplaats hebben, door een belastingplichtige
die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening buiten de Gemeenschap
heeft gevestigd of daar over een vaste inrichting beschikt van
waaruit de diensten worden verricht, of die, bij gebreke van een
dergelijke zetel of vaste inrichting, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten de Gemeenschap heeft.
2. Tot en met 31 december 2006 passen de lidstaten artikel 58,
punt b), toe op de in artikel 56, lid 1, punt j), bedoelde radio- en
televisieomroepdiensten welke worden verricht voor niet-belastingplichtigen die in een lidstaat gevestigd zijn of er hun
woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats hebben, door een
belastingplichtige die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening buiten
de Gemeenschap heeft gevestigd of daar over een vaste inrichting
beschikt van waaruit de diensten worden verricht, of die, bij
gebreke van een dergelijke zetel of vaste inrichting, zijn
woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten de Gemeenschap heeft.
HOOFDSTUK 4

Plaats van invoer van goederen
Artikel 60
De invoer van goederen vindt plaats in de lidstaat binnen het
grondgebied waarvan het goed zich ten tijde van het binnenkomen in de Gemeenschap bevindt.

L 347/19

HOOFDSTUK 2

Goederenleveringen en diensten
Artikel 63
Het belastbare feit vindt plaats en de belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de goederenleveringen of de diensten
worden verricht.
Artikel 64
1. Wanneer zij aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen worden goederenleveringen, met uitzondering
van de leveringen van goederen die gedurende een bepaalde
periode in huur worden gegeven of op afbetaling worden
verkocht als bedoeld in artikel 14, lid 2, punt b), en diensten
geacht te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop
deze afrekeningen of betalingen betrekking hebben.
2. De lidstaten kunnen bepalen dat in bepaalde gevallen
goederenleveringen en diensten die gedurende een zekere
periode doorlopend worden verricht, worden geacht ten minste
eenmaal per jaar te zijn voltooid.
Artikel 65

Artikel 61
In afwijking van artikel 60 vindt, wanneer een goed dat zich niet
in het vrije verkeer bevindt, vanaf het binnenbrengen ervan in de
Gemeenschap onder een van de in artikel 156 bedoelde

Indien vooruitbetalingen worden gedaan alvorens de goederen
zijn geleverd of de diensten zijn verricht, wordt de belasting
verschuldigd op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetalingen, ten belope van het ontvangen bedrag.

L 347/20
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Artikel 66

Artikel 71

In afwijking van de artikelen 63, 64 en 65 kunnen de lidstaten
bepalen dat de belasting voor bepaalde handelingen of bepaalde
categorieën belastingplichtigen op één van de volgende tijdstippen verschuldigd wordt:

1. Wanneer goederen vanaf het binnenbrengen ervan in de
Gemeenschap onder een van de in de artikelen 156, 276 en 277
bedoelde regelingen of situaties, onder een regeling voor tijdelijk
invoer met volledig vrijstelling van invoerrechten of onder een
regeling voor extern douanevervoer worden geplaatst, vindt het
belastbare feit pas plaats en wordt de belasting pas verschuldigd
op het tijdstip waarop de goederen aan die regelingen of situaties
worden onttrokken.

a)

uiterlijk bij de uitreiking van de factuur;

b)

uiterlijk bij ontvangst van de prijs;

c)

wanneer de factuur niet of niet tijdig wordt uitgereikt,
binnen een bepaalde termijn te rekenen vanaf de datum van
het belastbare feit.
Artikel 67

1. Wanneer, onder de in artikel 138 vastgestelde voorwaarden,
naar een andere lidstaat dan de lidstaat van vertrek van de
verzending of het vervoer verzonden of vervoerde goederen, met
vrijstelling van BTW worden geleverd of goederen met vrijstelling van BTW door een belastingplichtige voor bedrijfsdoeleinden naar een andere lidstaat worden overgebracht, wordt de
belasting verschuldigd op de 15e van de maand volgende op die
waarin het belastbare feit zich heeft voorgedaan.

Wanneer de ingevoerde goederen echter onderworpen zijn aan
invoerrechten, aan landbouwheffingen of aan heffingen van
gelijke werking die zijn ingesteld in het kader van een
gemeenschappelijk beleid, vindt het belastbare feit plaats en
wordt de belasting verschuldigd op het tijdstip waarop het
belastbare feit en het verschuldigd worden ter zake van deze
rechten zich voordoen.
2. In de gevallen waarin de ingevoerde goederen niet aan een
van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde rechten zijn
onderworpen, passen de lidstaten met betrekking tot het
belastbare feit en het verschuldigd worden van de belasting de
geldende bepalingen inzake invoerrechten toe.
TITEL VII
MAATSTAF VAN HEFFING

2. In afwijking van lid 1 wordt de belasting verschuldigd bij de
uitreiking van de in artikel 220 bedoelde factuur wanneer deze
factuur is uitgereikt vóór de 15e van de maand volgende op die
waarin het belastbare feit zich heeft voorgedaan.

HOOFDSTUK 1

Definitie

HOOFDSTUK 3

Artikel 72

Intracommunautaire verwerving van goederen

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt als „normale waarde”
beschouwd het volledige bedrag dat een afnemer, om de
desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen,
in dezelfde handelsfase als waarin de goederenlevering of de
dienst wordt verricht, op het tijdstip van die verrichting en bij
vrije mededinging zou moeten betalen aan een zelfstandige
leverancier of dienstverrichter op het grondgebied van de lidstaat
waar de verrichting belastbaar is.

Artikel 68
Het belastbare feit vindt plaats op het tijdstip waarop de
intracommunautaire verwerving van goederen wordt verricht.
De intracommunautaire verwerving van goederen wordt geacht
te zijn verricht op het tijdstip waarop de levering van soortgelijke
goederen binnen het grondgebied van de lidstaat wordt geacht te
zijn verricht.
Artikel 69

Indien geen vergelijkbare verrichting voorhanden is, wordt onder
„normale waarde” het volgende verstaan:
1)

met betrekking tot goederen, een waarde die niet lager is
dan de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke
goederen of, indien er geen aankoopprijs is, dan de
kostprijs, berekend op het tijdstip waarop de levering
wordt verricht;

2)

met betrekking tot diensten, een waarde die niet lager is dan
de door de belastingplichtige voor het verrichten van de
dienst gemaakte uitgaven.

1. Voor de intracommunautaire verwervingen van goederen
wordt de belasting verschuldigd op de 15e van de maand
volgende op die waarin het belastbare feit zich heeft voorgedaan.
2. In afwijking van lid 1 wordt de belasting verschuldigd bij de
uitreiking van de in artikel 220 bedoelde factuur wanneer deze
factuur is uitgereikt vóór de 15e van de maand volgende op die
waarin het belastbare feit zich heeft voorgedaan.

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 4

Goederenleveringen en diensten

Invoer van goederen

Artikel 73

Artikel 70

Voor andere goederenleveringen en diensten dan die bedoeld in
de artikelen 74 tot en met 77 omvat de maatstaf van heffing alles
wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als
tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de

Het belastbare feit vindt plaats en de belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de invoer van de goederen geschiedt.

