
RICHTLIJN 2008/9/EG VAN DE RAAD

van 12 februari 2008

tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf
van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van

teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De uitvoeringsvoorschriften als vastgesteld in Richtlijn
79/1072/EEG van de Raad van 6 december 1979 betref-
fende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten
inzake omzetbelasting — Regeling voor de teruggaaf van
de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het
binnenland gevestigde belastingplichtigen — stellen zo-
wel de bestuurlijke autoriteiten van de lidstaten als het
bedrijfsleven voor aanzienlijke moeilijkheden (3).

(2) De in die richtlijn vastgestelde regeling moet worden ge-
wijzigd met betrekking tot de termijn waarbinnen be-
schikkingen aangaande verzoeken om teruggaaf ter ken-
nis van bedrijven worden gebracht. Tegelijkertijd moet
worden bepaald dat bedrijven eveneens binnen specifieke
termijnen moeten antwoorden. Bovendien moet de pro-
cedure worden vereenvoudigd en gemoderniseerd door
het gebruik van moderne technologieën toe te staan.

(3) De nieuwe procedure zal het bedrijfsleven in een betere
positie plaatsen, aangezien de lidstaten rente verschuldigd
zullen zijn wanneer de teruggaaf te laat geschiedt; ook
zullen bedrijven over meer rechtsmiddelen beschikken.

(4) Ter wille van de duidelijkheid en de leesbaarheid dient de
bepaling betreffende de toepassing van Richtlijn
79/1072/EEG, die al in Richtlijn 2006/112/EG van de
Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeen-
schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde (4) stond, thans in de onderhavige richtlijn te
worden opgenomen.

(5) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn niet vol-
doende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt
en derhalve, vanwege de omvang van de maatregel, beter
door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan
de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neerge-
legde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet ver-
der dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwe-
zenlijken.

(6) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Ak-
koord „Beter wetgeven” (5) worden de lidstaten ertoe aan-
gespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeen-
schap hun eigen tabellen op te stellen, die voor zover
mogelijk het verband weergeven tussen de richtlijnen en
de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

(7) Bijgevolg dient Richtlijn 79/1072/EEG ter wille van de
duidelijkheid ingetrokken onder voorbehoud van de no-
dige overgangsmaatregelen voor verzoeken om teruggaaf
die vóór 1 januari 2010 zijn ingediend,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze richtlijn worden de nadere voorschriften vastgesteld
voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde
(btw) krachtens artikel 170 van Richtlijn 2006/112/EG aan niet
in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtigen die
aan de voorwaarden van artikel 3 voldoen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige:
iedere belastingplichtige in de zin van artikel 9, lid 1, van
Richtlijn 2006/112/EG die niet in de lidstaat van teruggaaf,
maar in een andere lidstaat gevestigd is;
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2. lidstaat van teruggaaf: de lidstaat waar de btw aan de niet in
de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige in reke-
ning werd gebracht ter zake van de voor genoemde belas-
tingplichtige door andere belastingplichtigen in deze lidstaat
verrichte diensten of goederenleveringen, dan wel ter zake
van de invoer van goederen in deze lidstaat;

3. teruggaaftijdvak: het tijdvak als bepaald in artikel 16, waarop
het teruggaafverzoek betrekking heeft;

4. teruggaafverzoek: het verzoek om teruggaaf van de aan de
niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige
in rekening gebrachte btw ter zake van de voor genoemde
belastingplichtige door andere belastingplichtigen in deze lid-
staat verrichte diensten of goederenleveringen, of ter zake
van de invoer van goederen in deze lidstaat;

5. aanvrager: de niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde
belastingplichtige die het teruggaafverzoek doet.

Artikel 3

Deze richtlijn is van toepassing op de niet in de lidstaat van
teruggaaf gevestigde belastingplichtige die aan de volgende voor-
waarden voldoet:

a) tijdens het tijdvak van teruggaaf heeft hij in de lidstaat van
teruggaaf noch de zetel van zijn bedrijfsuitoefening gehad,
noch een vaste inrichting van waaruit zakelijke handelingen
werden verricht, noch, bij gebreke van een dergelijke zetel of
vaste inrichting, zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijf-
plaats;

b) tijdens het tijdvak van teruggaaf heeft hij geen goederenle-
veringen of diensten verricht waarvan de plaats geacht wordt
in de lidstaat van teruggaaf te zijn gelegen, met uitzondering
van de volgende handelingen:

i) vervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten die
vrijgesteld zijn krachtens de artikelen 144, 146, 148,
149, 151, 153, 159 of 160 van Richtlijn 2006/112/EG;

ii) goederenleveringen of dienstverrichtingen waarvan de af-
nemer krachtens de artikelen 194 tot en met 197 en
artikel 199 van Richtlijn 2006/112/EG btw verschuldigd
is.

Artikel 4

Deze richtlijn is niet van toepassing ten aanzien van:

a) volgens de wetgeving van de lidstaat van teruggaaf incorrect
gefactureerde btw-bedragen;

b) gefactureerde btw-bedragen voor goederenleveringen die
krachtens artikel 138 of artikel 146, lid 1, punt b) van
Richtlijn 2006/112/EG van btw vrijgesteld zijn of kunnen
worden.

Artikel 5

Elke lidstaat verleent iedere niet in de lidstaat van teruggaaf
gevestigde belastingplichtige teruggaaf van de btw die werd ge-
heven ter zake van de voor genoemde belastingplichtige door
andere belastingplichtigen in deze lidstaat verrichte goederenle-
veringen of diensten, of ter zake van de invoer van goederen in
deze lidstaat, voorzover deze goederen of diensten worden ge-
bruikt voor de volgende handelingen:

a) de handelingen bedoeld in artikel 169, punten a) en b), van
Richtlijn 2006/112/EG;

b) handelingen, waarvan de afnemer overeenkomstig de artike-
len 194 tot en met 197 en artikel 199 van Richtlijn
2006/112/EG, als toegepast in de lidstaat van teruggaaf,
tot voldoening van de belasting is gehouden.

Onverminderd artikel 6 wordt voor de toepassing van deze
richtlijn het recht op teruggaaf van voorbelasting bepaald over-
eenkomstig Richtlijn 2006/112/EG, als toegepast in de lidstaat
van teruggaaf.

Artikel 6

Om in de lidstaat van teruggaaf recht te hebben op teruggaaf
moet een niet in deze lidstaat gevestigde belastingplichtige han-
delingen verrichten die in de lidstaat van vestiging een recht op
aftrek doen ontstaan.

Wanneer een niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde be-
lastingplichtige in de lidstaat waar hij gevestigd is, zowel han-
delingen verricht die in die lidstaat een recht op aftrek doen
ontstaan, als handelingen die in die lidstaat geen recht op aftrek
doen ontstaan, kan van het overeenkomstig artikel 5 voor te-
ruggaaf in aanmerking komende bedrag slechts dat gedeelte van
de btw door de lidstaat van teruggaaf worden teruggegeven dat
overeenkomstig artikel 173 van Richtlijn 2006/112/EG, zoals
toegepast door de lidstaat van vestiging, aan eerstgenoemde
handelingen kan worden toegerekend.

Artikel 7

Een niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige
die in die lidstaat teruggaaf van de btw wenst te verkrijgen, richt
langs elektronische weg een teruggaafverzoek tot die lidstaat,
dat hij indient bij zijn lidstaat van vestiging, via de door deze
lidstaat ingestelde portaalsite.
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Artikel 8

1. Het teruggaafverzoek moet de volgende informatie bevat-
ten:

a) de naam en het volledige adres van de aanvrager;

b) een elektronisch adres;

c) een omschrijving van de beroepsactiviteit van de aanvrager
waarvoor de goederen of diensten worden afgenomen;

d) het teruggaaftijdvak waarop het verzoek betrekking heeft;

e) een verklaring van de aanvrager dat hij gedurende het terug-
gaaftijdvak geen goederenleveringen of diensten heeft ver-
richt waarvan de plaats geacht wordt in de lidstaat van terug-
gaaf te zijn gelegen, met uitzondering van de handelingen
bedoeld in artikel 3, punt b), onder i) en ii);

f) het btw-identificatienummer of het fiscaal registratienummer
van de aanvrager;

g) zijn bankgegevens (inclusief IBAN en BIC).

2. Naast de in lid 1 bedoelde gegevens worden in het terug-
gaafverzoek voor iedere lidstaat van teruggaaf en voor iedere
factuur en ieder invoerdocument de volgende gegevens vermeld:

a) de naam en het volledige adres van de leverancier of dienst-
verrichter;

b) behalve in het geval van invoer, het btw-identificatienummer
van de leverancier of dienstverrichter of zijn fiscaal registra-
tienummer, toegekend door de lidstaat van teruggaaf over-
eenkomstig artikelen 239 en 240 van Richtlijn
2006/112/EG;

c) behalve in het geval van invoer, het landencodenummer van
de lidstaat van teruggaaf overeenkomstig artikel 215 van
Richtlijn 2006/112/EG;

d) de datum en het nummer van de factuur of het invoerdo-
cument;

e) de maatstaf van heffing en het bedrag aan btw, uitgedrukt in
de munteenheid van de lidstaat van teruggaaf;

f) het overeenkomstig artikel 5 en artikel 6, tweede alinea,
berekende bedrag van de aftrekbare btw, uitgedrukt in de
munteenheid van de lidstaat van teruggaaf;

g) indien van toepassing, het overeenkomstig artikel 6 bere-
kende pro rata, uitgedrukt in procenten;

h) de aard van de afgenomen goederen en diensten, aangegeven
door middel van de codes als bepaald in artikel 9.

Artikel 9

1. In het teruggaafverzoek moet de aard van de afgenomen
goederen en diensten door middel van de volgende codes wor-
den aangegeven:

1. = brandstof;

2. = verhuur van vervoermiddelen;

3. = uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die
voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen
met de codes 1 en 2;

4. = wegentol en andere heffingen met betrekking tot het ge-
bruik van de weginfrastructuur;

5. = reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar ver-
voer;

6. = logies;

7. = spijzen, drank en restauratie;

8. = toegang tot beurzen en tentoonstellingen;

9. = weelde-uitgaven, en uitgaven voor ontspanning en repre-
sentatie;

10. = andere.

Indien code 10 wordt gebruikt, moet de aard van de afgenomen
goederen en diensten worden aangegeven.

2. De lidstaat van teruggaaf kan verlangen dat de aanvrager
langs elektronische weg aanvullende gegevens verstrekt met be-
trekking tot iedere in lid 1 vermelde code, voorzover die ge-
gevens noodzakelijk zijn wegens beperkingen van het recht op
aftrek krachtens Richtlijn 2006/112/EG, als toegepast in de lid-
staat van teruggaaf, of voor de toepassing van een krachtens
artikel 395 of 396 van die richtlijn aan de lidstaat van teruggaaf
verleende, voor dit geval relevante afwijking.
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Artikel 10

De lidstaat van teruggaaf kan, onverminderd de krachtens arti-
kel 20 verlangde gegevens, de aanvrager verzoeken samen met
het teruggaafverzoek langs elektronische weg een afschrift van
de factuur of het invoerdocument over te leggen, wanneer de
maatstaf van heffing op de factuur of het invoerdocument
1 000 EUR of meer beloopt, of de tegenwaarde daarvan in de
nationale munteenheid. Indien de factuur evenwel betrekking
heeft op brandstof, is dit drempelbedrag 250 EUR of de tegen-
waarde daarvan in de nationale munteenheid.

Artikel 11

De lidstaat van teruggaaf kan verlangen dat de aanvrager zijn
beroepsactiviteit omschrijft aan de hand van de geharmoni-
seerde codes die worden bepaald volgens artikel 34 bis, lid 3,
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de
Raad (1).

Artikel 12

De lidstaat van teruggaaf kan specificeren welke taal of talen
door de aanvrager moeten worden gebruikt voor het verstrek-
ken van de gegevens in het teruggaafverzoek of van mogelijke
andere aanvullende gegevens die moeten worden verstrekt.

Artikel 13

Indien het vermelde pro rata voor de toepassing van de aftrek
overeenkomstig artikel 175 van Richtlijn 2006/112/EG na de
indiening van het teruggaafverzoek wordt aangepast, moet de
aanvrager het bedrag dat wordt teruggevraagd of dat reeds is
teruggegeven, corrigeren.

De correctie vindt plaats in een teruggaafverzoek dat gedaan
wordt binnen het kalenderjaar volgend op het desbetreffende
teruggaaftijdvak, dan wel, — mocht de aanvrager in dat kalen-
derjaar geen teruggaafverzoek indienen — door via de door de
lidstaat van vestiging ingestelde portaalsite een afzonderlijke
verklaring toe te zenden.

Artikel 14

1. Het teruggaafverzoek heeft betrekking op:

a) verwervingen van goederen of afnames van diensten die ge-
durende het teruggaaftijdvak gefactureerd zijn, mits de btw
vóór of op het tijdstip van facturatie verschuldigd geworden
is, of ten aanzien waarvan de btw gedurende het teruggaaf-
tijdvak verschuldigd geworden is, mits de afnames gefactu-
reerd zijn voordat de belasting verschuldigd is geworden;

b) de invoer van goederen die gedurende het teruggaaftijdvak
heeft plaatsgevonden.

2. Naast de in lid 1 bedoelde transacties kan het teruggaaf-
verzoek ook betrekking hebben op facturen of invoerdocumen-
ten die niet door eerdere teruggaafverzoeken werden bestreken
en die betrekking hebben op handelingen die tijdens het kalen-
derjaar in kwestie werden verricht.

Artikel 15

1. Het teruggaafverzoek moet uiterlijk 30 september van het
kalenderjaar volgend op het teruggaaftijdvak bij de lidstaat van
vestiging worden ingediend. Het teruggaafverzoek geldt alleen
als ingediend indien de aanvrager alle in de artikelen 8, 9 en 11
verlangde gegevens verstrekt heeft.

2. De lidstaat van vestiging stuurt de aanvrager onverwijld
langs elektronische weg een bevestiging van ontvangst.

Artikel 16

Het teruggaaftijdvak bedraagt ten hoogste één kalenderjaar en
ten minste drie kalendermaanden. Teruggaafverzoeken kunnen
evenwel betrekking hebben op een tijdvak van minder dan drie
maanden wanneer dit tijdvak het resterende gedeelte van een
kalenderjaar betreft.

Artikel 17

Betreft het teruggaafverzoek een teruggaaftijdvak van minder
dan één kalenderjaar, doch van ten minste drie maanden, dan
moet het btw-bedrag waarop het teruggaafverzoek betrekking
heeft ten minste 400 EUR of de tegenwaarde daarvan in de
nationale munteenheid belopen.

Betreft het teruggaafverzoek een teruggaaftijdvak van een kalen-
derjaar of het resterende gedeelte van een kalenderjaar, dan
moet het btw-bedrag ten minste 50 EUR of de tegenwaarde
daarvan in de nationale munteenheid belopen.

Artikel 18

1. De lidstaat van vestiging stuurt het verzoek niet door aan
de lidstaat van teruggaaf wanneer de aanvrager in zijn lidstaat
van vestiging gedurende het teruggaaftijdvak:

a) niet aan de btw onderworpen is;

b) slechts goederenleveringen of diensten verricht die uit hoofde
van de artikelen 132, 135, 136 en 371, de artikelen 374 tot
en met 377, artikel 378, lid 2, onder a), artikel 379, lid 2, of
de artikelen 380 tot en met 390 van Richtlijn 2006/112/EG
of van inhoudelijk identieke bepalingen van de Akte van
toetreding van 2005 zonder recht op aftrek van voorbelas-
ting vrijgesteld zijn;

c) valt onder de in de artikelen 284 tot en met 287 van Richt-
lijn 2006/112/EG vervatte vrijstellingsregeling voor kleine
ondernemingen;
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d) valt onder de gemeenschappelijke forfaitaire regeling voor
landbouwproducenten van de artikelen 296 tot en met
305 van Richtlijn 2006/112/EG.

2. De lidstaat van vestiging stelt de aanvrager langs elektro-
nische weg in kennis van zijn beschikking uit hoofde van lid 1.

Artikel 19

1. De lidstaat van teruggaaf stelt de aanvrager onverwijld
langs elektronische weg in kennis van de datum van ontvangst
van het verzoek.

2. De lidstaat van teruggaaf deelt zijn beschikking om het
teruggaafverzoek in te willigen of af te wijzen binnen vier
maanden na ontvangst van het verzoek in die lidstaat aan de
aanvrager mee.

Artikel 20

1. Ingeval de lidstaat van teruggaaf meent niet alle dienstige
informatie te hebben ontvangen om met betrekking tot het
geheel of een deel van het teruggaafverzoek een beschikking
te kunnen geven, kan hij binnen de in artikel 19, lid 2, ge-
noemde termijn van vier maanden, langs elektronische weg in
het bijzonder de aanvrager of de lidstaat van vestiging om aan-
vullende gegevens verzoeken. Indien de aanvullende gegevens
worden opgevraagd bij een andere persoon dan de aanvrager
of de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, wordt alleen langs
elektronische weg om gegevens verzocht indien de bestemme-
ling van het verzoek over de desbetreffende apparatuur beschikt.

Zo nodig kan de lidstaat van teruggaaf om verdere aanvullende
gegevens verzoeken.

De overeenkomstig dit lid verlangde gegevens kunnen het over-
leggen van het origineel of een afschrift van de factuur of het
invoerdocument omvatten wanneer de lidstaat van teruggaaf op
goede gronden het bestaan van een bepaalde vordering betwij-
felt. In dat geval zijn de drempelnormen van artikel 10 niet van
toepassing.

2. De krachtens lid 1 gevraagde gegevens moeten binnen een
maand na ontvangst van het verzoek om informatie door de
bestemmeling van het verzoek aan de lidstaat van teruggaaf
worden verstrekt.

Artikel 21

Indien een lidstaat van teruggaaf om aanvullende gegevens heeft
verzocht, deelt hij zijn beschikking om het teruggaafverzoek in
te willigen of af te wijzen aan de aanvrager mee binnen twee
maanden na ontvangst van de gevraagde gegevens of, indien
niet op zijn verzoek gereageerd is, binnen twee maanden na
het verstrijken van de in artikel 20, lid 2 genoemde termijn. De
termijn waarover de lidstaat van teruggaaf vanaf de ontvangst
van het teruggaafverzoek beschikt om over een volledige of
gedeeltelijke teruggaaf een beschikking te geven, beloopt even-
wel in ieder geval ten minste zes maanden.

Wanneer de lidstaat van teruggaaf verdere aanvullende gegevens
verlangt, stelt hij binnen acht maanden nadat het teruggaafver-
zoek door die lidstaat is ontvangen, de aanvrager in kennis van
zijn beschikking over een gehele of gedeeltelijke teruggaaf.

Artikel 22

1. Indien het teruggaafverzoek wordt ingewilligd, betaalt de
lidstaat van teruggaaf het goedgekeurde teruggaafbedrag uiterlijk
binnen tien werkdagen na het verstrijken van de in artikel 19,
lid 2, genoemde termijn, of, indien om aanvullende of verdere
aanvullende gegevens is verzocht, na het verstrijken van de
overeenkomstige termijnen in artikel 21.

2. De teruggaaf vindt plaats in de lidstaat van teruggaaf, of,
indien de aanvrager daarom verzoekt, in een andere lidstaat. In
het laatste geval worden de bankkosten voor het overmaken
door de lidstaat van teruggaaf in mindering gebracht op het
aan de aanvrager te betalen bedrag.

Artikel 23

1. Indien het teruggaafverzoek geheel of ten dele wordt af-
gewezen, worden de redenen hiervoor door de lidstaat van
teruggaaf tegelijkertijd met de beschikking aan de aanvrager
meegedeeld.

2. De aanvrager kan bij de bevoegde autoriteiten van de lid-
staat van teruggaaf rechtsmiddelen instellen tegen een beschik-
king tot afwijzing van een teruggaafverzoek, in de vorm en
binnen de termijnen die gelden voor het instellen van rechts-
middelen door in de lidstaat van teruggaaf gevestigde personen.

Indien het feit dat de lidstaat van teruggaaf nalaat om ten aan-
zien van het teruggaafverzoek een beschikking te geven in de
vorm en binnen de termijnen als vastgesteld bij deze richtlijn,
volgens het recht van deze lidstaat noch als inwilliging noch als
afwijzing te beschouwen is, zijn de eventuele bestuursrechtelijke
of strafrechtelijke procedures waartoe in deze lidstaat gevestigde
belastingplichtigen toegang hebben, op dezelfde wijze voor de
aanvrager toegankelijk. Indien dergelijke procedures niet voor-
handen zijn, wordt het feit dat de lidstaat van teruggaaf nalaat
om binnen deze termijnen een beschikking ten aanzien van het
teruggaafverzoek te geven, opgevat als afwijzing van het ver-
zoek.

Artikel 24

1. Wanneer teruggaaf op frauduleuze of anderszins onrecht-
matige wijze is verkregen, gaat de lidstaat van teruggaaf over tot
invordering van de ten onrechte betaalde bedragen en van even-
tuele boeten en interesten opgelegd volgens de in de lidstaat van
teruggaaf geldende procedure, onverminderd de bepalingen in-
zake wederzijdse bijstand ter invordering van de belasting over
de toegevoegde waarde.

2. Wanneer boeten of interesten opgelegd maar niet betaald
zijn, kan de lidstaat van teruggaaf elke verdere teruggaaf aan de
betrokken belastingplichtige ten belope van het onbetaalde be-
drag opschorten.
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Artikel 25

Correcties betreffende een eerder teruggaafverzoek als bedoeld
in artikel 13, worden door de lidstaat van teruggaaf met het
teruggaafbedrag verrekend of, in geval van toezending van een
afzonderlijke verklaring, afzonderlijk ingevorderd of terugbe-
taald.

Artikel 26

Indien de teruggaaf plaatsvindt na de laatste datum van betaling
overeenkomstig artikel 22, lid 1, wordt door de lidstaat van
teruggaaf aan de aanvrager rente betaald over het aan de aan-
vrager terug te geven bedrag.

De eerste alinea is niet van toepassing indien de aanvrager de
gevraagde aanvullende of verdere aanvullende gegevens niet
binnen de voorgeschreven termijn aan de lidstaat van teruggaaf
heeft verstrekt. De eerste alinea is evenmin van toepassing zo-
lang de lidstaat van teruggaaf de krachtens artikel 10 langs
elektronische weg toe te zenden documenten niet heeft ont-
vangen.

Artikel 27

1. De rente wordt berekend vanaf de dag volgende op de
laatste dag waarop de teruggaaf volgens artikel 22, lid 1, had
moeten plaatsvinden tot de dag waarop de teruggaaf daadwer-
kelijk plaatsvindt.

2. Als rentevoet geldt de krachtens het nationale recht van de
lidstaat van teruggaaf met betrekking tot teruggaaf van de btw
aan in die lidstaat gevestigde belastingplichtigen geldende rente-
voet.

Indien er volgens het nationale recht geen rente hoeft te worden
betaald voor teruggaaf aan gevestigde belastingplichtigen, is de
toe te passen rente de rente of heffing van soortgelijke aard die
door de lidstaat van teruggaaf wordt toegepast ten aanzien van
laattijdige betalingen van de btw door belastingplichtigen.

Artikel 28

1. Deze richtlijn is van toepassing op verzoeken om terug-
gaaf die na 31 december 2009 worden ingediend.

2. Richtlijn 79/1072/EEG wordt per 1 januari 2010 inge-
trokken. Zij blijft echter van toepassing op verzoeken om terug-
gaaf die vóór 1 januari 2010 zijn ingediend.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzin-
gen naar de onderhavige richtlijn.

Artikel 29

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk per 1 januari
2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de
tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 30

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 31

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2008.

Voor de Raad
De voorzitter
A. BAJUK
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