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Bericht van kennisgeving
TESTCASE MET INDIVIDUELE RULINGVERZOEKEN
VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SITUATIES

In het kader van het EU-btw-forum hebben verschillende EU-lidstaten toegezegd om deel te
nemen aan een testcase met individuele btw-rulingverzoeken die betrekking hebben op
grensoverschrijdende situaties (CBR).
Momenteel nemen de volgende lidstaten deel aan dit project: België, Denemarken, Ierland,
Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta, Hongarije, Nederland,
Portugal, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Belastingplichtigen die van plan zijn grensoverschrijdend te opereren in een of meer van deze
deelnemende lidstaten, kunnen om een CBR-ruling verzoeken voor de transacties die zij overwegen.
Hun verzoek daartoe moet worden ingediend in de deelnemende lidstaat waar zij voor btwdoeleinden geregistreerd zijn.
In beginsel moet dit verzoek worden ingediend in overeenstemming met de voorwaarden die
gelden voor nationale btw-rulings in die lidstaat1.
Indien twee of meer bedrijven bij de transacties betrokken zijn, moet het verzoek worden ingediend
door slechts één bedrijf, dat ook namens de andere bedrijven optreedt.
Een verzoek moet vergezeld gaan van een vertaling in de officiële taal van de betrokken lidstaat
(lidstaten) of in een andere door hem (hen) aanvaarde taal (zie tabel hieronder):
Vertalingen die worden aanvaard door de andere lidstaten dan de
lidstaat waar het CBR-verzoek wordt ingediend
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België

EN FR NL

Denemarken

EN DA

Ierland

EN

Estland

EN EE

Spanje

EN ES (zowel EN als ES wordt gevraagd)

Frankrijk

EN FR (zowel EN als FR wordt gevraagd)

Italië

EN IT

Cyprus

EN EL

Letland

EN LV

Litouwen

EN LT

Dit betekent niet dat de voorwaarden die gelden voor nationale btw-rulingverzoeken in een lidstaat,
automatisch ook moeten gelden voor grensoverschrijdende rulingverzoeken. De lidstaten kunnen bijvoorbeeld
eisen dat CBR-verzoeken worden ingediend volgens de voorwaarden die gelden voor andere soorten
verzoeken om advies overeenkomstig de plaatselijke gebruiken.
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Hongarije

EN HU (HU wordt altijd gevraagd)

Malta

EN MT

Nederland

EN NL

Portugal

EN PT

Slovenië

EN SL

Finland

EN FI SE

Zweden

EN SE

Verenigd Koninkrijk

EN

Een grensoverschrijdende ruling kan alleen worden aangevraagd als de voorgenomen
transactie(s) complex is (zijn) en een grensoverschrijdend aspect heeft (hebben) (in twee of
meer lidstaten die aan de testcase deelnemen).
De belastingplichtige die een verzoek om een grensoverschrijdende ruling indient, moet
aanvaarden dat de verstrekte gegevens kunnen worden uitgewisseld met de
belastingautoriteiten van de betrokken lidstaat (lidstaten).
De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten plegen alleen overleg als de
belastingplichtige hier uitdrukkelijk om verzoekt.
Dit overleg vormt geen garantie dat een grensoverschrijdende ruling kan worden afgegeven
waaraan de betrokken lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven.
De standpunten van de belastingautoriteiten over dergelijke grensoverschrijdende transacties
worden slechts afgegeven binnen het kader van de garanties die gelden voor nationale rulings,
besluiten en adviezen in de betrokken lidstaten.
CBR-verzoeken moeten worden gericht aan de volgende contactpunten:
BE

DK
IE

EE
ES

Dhr. Jean Claude Semucyo
Attaché
jean-claude.semucyo@minfin.fed.be
CBR@minfin.fed.be
SKAT Jura
JuraSkat@sktst.dk (gelieve "VAT CBR" in de onderwerpregel te vermelden)
Mw. Ita Foster
VAT Interpretation Branch
Indirect Taxes Policy & Legislation Division
Office of the Revenue Commissioners
New Stamping Building
Dublin Castle
Dublin 2
Tel. +353 1 8589893
ifoster@revenue.ie
Dhr. Ain Ulmre
ain.ulmre@emta.ee
https://sedeminhap.gob.es/esES/Sedes/Tributos/Procedimientos/Paginas/Default.aspx?IdProcedimiento=239
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
C/. Alcalá, 5
28014 SPAIN
Tel.: +34 91 595 80 00
Fax: +34 91 595 84 54
2

www.minhafp.gob.es

CBR INFORMATION WEB Spanish Tax Agency:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACI
ON/Informacion_General/El_IVA_en_la_Union_Europea/Foro_de_la_Union_Europea_sobre_el_IVA/Proye
ctos/Prueba_piloto__Consultas_sobre_operaciones_intracomunitarias___CBR_.shtml

FR

IT

CY
LV

LT

MT

HU

DGFiP – Direction de la législation fiscale
Bureau D1
Dhr. Vincent Petit
Chef de Bureau
Tel.: +33 1.53.18. 91.50
vincent.petit@dgfip.finances.gouv.fr
bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
Ufficio Fiscalita' Internazionale
Divisione Contribuenti – Agenzia Delle Entrate
Tel.: +39 06 50545568
cbr@agenziaentrate.it
Mw. Elpida Georgiadou
egeorgiadou@tax.mof.gov.cy
NP.lietvediba@vid.gov.lv
met kopie aan:
Dhr. Edgars Bisenieks
edgars.bisenieks@vid.gov.lv
Dhr. Raimonds Drabovics
raimonds.drabovics@vid.gov.lv
Mw. Jurate Maksimaviciene
Jurate.Maksimaviciene@vmi.lt
Mw. Migle Mainionyte
migle.mainionyte@vmi.lt
VAT Department
Centre Point Building
Ta’ Paris Road
Birkirkara
Malta
vat@gov.mt
Dhr. Frank Borg
frank.borg@gov.mt
Tel.: +356 2279 9211
National Tax and Customs Administration
Central Management
Taxpayer Services and Information Department
VAT Unit

ki.utf@nav.gov.hu
NL
PT

SI
FI

Dhr. Ron Breedveld
Belastingdienst Rijnmond/Rotterdam
Rj.breedveld@belastingdienst.nl
Mw. Olivia Maurício
Olivia.Pinho.Mauricio@at.gov.pt
Tel.: (+351) 21 761 09 17
Fax: (+351) 21 793 65 28
Mw. Vida Skomina
vida.skomina@gov.si
Mw. Anne Korkiamäki
cbr.vat@vero.fi
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SE
UK

Mw.Christina Olsson
cbr.vat@skatteverket.se
Dhr. David Millar
david.millar1@hmrc.gsi.gov.uk

De betrokken lidstaten zullen op basis van een CBR-verzoek overleg plegen. Dit CBR-proces
garandeert evenwel niet dat deze lidstaten overeenstemming zullen bereiken over de btwbehandeling van de voorgenomen transacties.
Er wordt zo spoedig mogelijk een besluit genomen. De nationale regels met betrekking tot
antwoordtermijnen zijn niet noodzakelijk van toepassing op deze CBR-verzoeken.
Om de behandeling van het verzoek en het besluitvormingsproces niet te vertragen, is het
wenselijk dat aanvragers hun geval gedetailleerd en helder beschrijven en hun standpunten en
twijfels in verband met de toepasselijke btw-regeling toelichten.
Belastingplichtigen kunnen hun ervaringen en suggesties met betrekking tot deze
grensoverschrijdende btw-rulingverzoeken kenbaar maken door een mail te zenden naar het
volgende adres: Taxud-CBR@ec.europa.eu
Gelieve volgend kenmerk te vermelden: "CBR".
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