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M I N I S  T E R I E V A N F I N A N C I E N

Re g e ling  v an … de c embe r 2009, nr. DV 2009/… to t wijz ig ing  v an de  Uitv o e ring s be s c hikking
o mze tbe las ting  1968

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN
DIRECTIE DOUANE EN VERBRUIKSBELASTINGEN

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 32f, tweede lid, 32h en 32i van de Wet op de omzetbelasting 1968;

Besluit:



Artike l I

Artike l 1 , 

Artike l 33

Artike l 33a

Artike l II 

De Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A. In eerste lid, wordt “31, 33, zesde lid” vervangen door:  31, zevende lid, 32f, 

tweede lid, 32h, 32i. Voorts wordt “en 35a, vierde lid” vervangen door: 35a, vierde lid, en 37d.

B.   Na  wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

1. De aanvrager van het teruggaafverzoek als bedoeld in artikel 32f van de wet neemt in het 

verzoek alle informatie op die is voorgeschreven in de artikelen 8 en 9, lid 1, van Richtlijn 2008/9/EG.

2. De aanvrager van het verzoek bedoeld in het eerste lid omschrijft in het verzoek mede zijn 

beroepsactiviteit op de wijze als genoemd in artikel 32h van de wet. 

3. De aanvrager kan zowel voor het verstrekken van de gegevens in het in het eerste lid 

bedoelde verzoek als voor alle mogelijke andere op dit teruggaafverzoek betrekking hebbende te 

verstrekken aanvullende of verder aanvullende gegevens, gebruik maken van de Nederlandse, 

Engelse of Duitse taal.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010. 

De Staatssecretaris van Financiën,



To e lic hting

De onderhavige regeling bevat enkele wijzigingen van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 

die voortvloeien uit de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968

in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van 

omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een 

andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket). 

Aan deze wijzigingen zijn geen zelfstandige budgettaire, nalevings- of uitvoeringseffecten verbonden. 

De wijzigingen voorzien in het opnemen van een nieuw artikel 33a in de Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968. Dit artikel ziet op de verplichtingen die van toepassing zijn op de 

teruggaafverzoeken die door niet in Nederland gevestigde ondernemers uit andere EU-lidstaten via de 

daar bestaande elektronische portalsites in Nederland worden ingediend op grond van artikel 32b van 

de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de wet). 

Zo wordt in het eerste lid van artikel 33a uitvoering gegeven aan artikel 32f, tweede lid, van de wet. 

Bepaald is dat het teruggaafverzoek alle informatie moet bevatten die  is voorgeschreven in de

artikelen 8 en 9, lid 1, van Richtlijn 2008/9/EG. Deze informatie is dezelfde als die welke voor 

Nederlandse ondernemers is neergelegd in de artikelen 32c, tweede lid, en 33d, eerste lid, van de 

wet. 

Verder wordt uitvoering gegeven aan artikel 32h van de wet. Het gaat er daarbij om dat in het 

teruggaafverzoek van de niet in Nederland gevestigde ondernemer, naast de informatie die daarin 

ingevolge artikel 32f van de wet moet zijn opgenomen, ook de beroepsactiviteit van de buitenlandse 

ondernemer aan de hand van geharmoniseerde codes moet worden omschreven. Hiermee wordt 

zowel voor de ondernemer als voor de Belastingdienst duidelijkheid geboden en kan deze code 

mogelijke taalproblemen voor zijn. Het betreft de zogenaamde nace-code Het aangeven van deze 

beroepscodes is niet nieuw en geschiedt ook onder de huidige teruggaafprocedures van btw aan 

buitenlandse ondernemers. 

Het derde lid geeft uitvoering aan artikel 32i van de wet. Tot 2010 is de gebezigde taal Nederlands 

geweest voor de afwikkeling van teruggaafverzoeken op grond van de Achtste richtlijn. Na 1 januari 

2010 wordt het ook mogelijk daarvoor gebruik te maken van de Duitse en de Engelse taal.

De Staatssecretaris van Financiën,
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