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WAT IS DE DEELECONOMIE?
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Enge 
definitie

Ruime 
definitie

Het delen van onbenutte zaken Ook activiteiten waar arbeid 
komt kijken



RELEVANTE ELEMENTEN VOOR HET ONDERZOEK
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1

Gebruik internet/informatietechnologie

2

P2P

3

Tegen vergoeding

4

Primair oogmerk aanschaf = consumptie

5

Omvang

Presenter
Presentation Notes
Omvang deeleconomie  beperkt aantal aanbieders nemen frequent deel aan de deeleconomie en behalen er een belangrijk deel van hun inkomsten. Niet uitgesloten dat dit in de toekomst gaat toenemen.



ONDERZOEKSVRAGEN
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Heffing van: 
- Inkomstenbelasting
- Btw 
- Toeristenbelasting

Toezicht en handhaving

Heffing van: 
- Btw 
- Vennootschapsbelasting

Rol bij heffing/inning:
- Inkomstenbelasting
- Btw
- Toeristenbelasting



INKOMSTENBELASTING -
AANBIEDERS
• Vraagstukken

• Bron van inkomen? 
• Welke categorie van inkomen? 

• Knelpunten
• Casuïstische insteek vraagstukken
• Verschil in uiteindelijke effectieve

belastingdruk
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Presenter
Presentation Notes
Meestal wel een bron van inkomenWelke inkomenscategorieen  winst uit ondernming, resultaat uit overage werkzaamheden, belastbaar loon, inkomsten uit eigen woning of inkomsten uit sparen en beleggen. Op zich kan op basis van de huidige wet- en regelgeving geduid worden of sprake is van een bron van inkomen en welke categorie van inkomen aan de orde is. Beantwoording van vragen moet van geval tot geval. Afhankelijk van de feiten. Vaak weegt het inschakelen van een adviseur niet op tegen de geringe inkomsten. Belastingdruk verschilt al naar gelang of het voordeel of het vermogensbestanddeel wordt belast volgens de regels van box 3 of box 1. De vraag is of de uiteindelijke belastingdruk passend en wenselijk is bij het soort voordeel dat men geniet. Ik zou hier nog aan toevoegen dat de invulling van de regelgeving noodzakelijk is vanwege de open normen. Die invulling berust op een grote hoeveelheid feiten en omstandigheden waar geen eenduidige regeling uit kan worden afgeleid. Dit leidt dus ook tot rechstonzekerheid. Het belang is echter groot vanwege het verschil in effectieve belastingdruk



OMZETBELASTING -
AANBIEDERS
• Vraagstukken

• Ondernemerschap
• Aftrek voorbelasting
• Toepassing kleineondernemersregeling

• Knelpunten
• Casuïstische insteek vraagstukken
• Niet in aftrek te brengen voorbelasting
• Afweging belangen bij drempelbedrag

kleineondernemersregeling
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Presenter
Presentation Notes
Bij ondernemerschap in de btw spelt met name de vraag of sprake is van zelfstandigheid en of is voldaan aan het duurzaamheidscriterium en aan het professionaliteitscriterium. Er zal ook moeten worden gehandeld in de hoedanigheid van ondernemer. Daardoor ben ik bijvoorbeeld niet ondernemer als ik regelmatig mijn oude kleding verkoop via Marktplaats. Ook voor het ondernemerschap geldt dat de bestaande regels op zich toepasbaar zijn op aanbieders binnen de deeleconomie, maar de casuistische aanpak een knelpunt kan vormen in de praktijk. De KOR kan dat wegnemen, maar alleen als de vrijstelling met terugwerkende kracht zou kunnen ingaan. Wie ondernemer is heeft recht op aftrek voorbelasting. Knelpunten doen zich voor bij vermogensbestanddelen die in eerste instantie prive zijn aangeschaft en in de situatie dat een aanbieder niet zelfstandig is. De commissie heeft hiervoor naar oplossingen gekeken, maar die stuiten met name af op praktische bezwaren. Zo acht de commissie het op zich mogelijk dat de btw-aftrek op eerder in prive aangeschafte vermogensbestanddelen wordt herzien, maar zal het ontbreken van een btw-administratie hieraan in de weg staan.Door toepassing van de KOR kan sprake zijn van cummulatie (B2B-transacties) of verstoring van de concurrentie (B2C-transacties) . Maar regeling dient ook de uitvoerbaarheid. Afweging maken tussen deze belangen bij vaststellen drempelbedrag. In de toekomst kan dit per sector worden gedaan. Dat biedt meer flexibiliteit. 



TOERISTENBELASTING -
AANBIEDERS
• Vraagstukken

• Wie is verblijfsbieder?
• Wie is informatieplichtig?

• Knelpunten
• Niet doelmatig toeristenbelasting te heffen van 

particuliere verhuurders
• Besluit gegevenverstrekking gemeentelijke

belastingheffing schiet te kort
• Oplossingen

• Wet toeristische Verhuur van woonruimte
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Presenter
Presentation Notes
Een platform dat slechts partijen bij elkaar brengt is geen verblijfsbieder. In de markt zijn echter ook diverse sleutelbedrijven en tussenpersonen actief. Het is onduidelijk of zij kunnen worden aangeemerkt als verblijfsbieder. Dit hangt van de omstandigheden van het geval af.Ook vallen de platforms niet onder de informatieplicht uit het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing. Particuliere verblijfsaanbieders vallen ook hier niet onder, omdat zij niet administratieplichtig zijn op grond van de AWR. Er kan ook geen informtatie worden opgevraagd over de hoogte van de overnachtingsvergoeding. Alleen de gemeenten Amsterdam en Haarlem zijn er tot nu toe in geslaagd een fiscale vaststellingsovereenkomst te sluiten met de online deelplatforms. Het zou wenselijk zijn als landelijk afspraken gemaakt zouden kunnen worden. De nieuw in 2021 geintroduceerde Wet toeristische Verhuur van biedt deels een oplossing voor de knlepunten. De wet introduceert een registratie- en meldplicht voor particuliere verhuurders. De verzamelde gegevens mogen ook voor de heffing van toeristenbelasting worden gebruikt. De wet is vooral geschreven vanuit het oogpunt van de Huisvestingswet. Voor effectieve heffing van toeristenbelasting door gemeenten bidet deze wet onvoldoende oplossing. De commissie acht nader onderzoek naar herziening van de gemeenteljke verblijfsbelastingen gewenst. 



OMZETBELASTING -
PLATFORMS
• Vraagstukken

• Wie verricht de prestatie – de aanbieder of het 
platform? 

• Verricht het platform diensten aan de aanbieder en
welke? Hoe moeten die diensten voor de btw 
worden behandeld?
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Presenter
Presentation Notes
Conclusie bij Uber kan het wel eens zo zijn dat het Uber is die Taxidiensten verricht aan de aanbieder.



VENNOOTSCHAPSBELASTING -
PLATFORMS

• Vraagstukken
• Eén fysieke locatie als vestigingsplaats?
• De verdeling van ondernemingswinsten

• Knelpunten
• Spanningsveld tussen nieuwe organisatorische

bedrijfsmodellen en het beginsel van place of 
effective management

• Spanningsveld tussen digitale platforms en het veelal
fysiek-georienteerde nexus-begrip
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Presenter
Presentation Notes
Problematiek betreft hier de problematiek van de digitale economie.Gaat erom (i) wanneer een entiteit subjetief belastingplichtig is in een land en (ii) hoe de winsten moeten worden verdeeld waarover landen Vpb/winstbelasting kunnen heffen.Voor het eerste geldt dat door het spanningsveld een heffingsvaccuum of dubbele woonplaats kan ontstaan. Voor het tweede geldt dat het fysiek-georienteerde nexusbegrip slecht toepasbaar is op de deeleconomie (waarbij aanbiedende en afnemende personen een grote(re) rol spelen en zich veelal op grote geografische afstand bevinden).



TOEZICHT EN HANDHAVING
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• Welke bevoegdheden heeft de Nederlandse fiscus?
• Welke mogelijkheden tot verbetering? 

• Voorlichting door het platform
• Informatieverstrekking door het platform
• Heffing/inning via het platform
• Aansprakelijkheid platform
• Speciaal regime

Presenter
Presentation Notes
Conclusie is dat er ondanks ruime bevoegdheden belangrijke knelpunten zijn bij het toezicht en de handhaving. In het bijzonder gaat het dan om het gebrek aan contra-informatie, de detectie van internetondernemingen, de betrokkenheid van in het buitenland gevestigde platforms en het aantal potentiele belastingplichtigen met een relatief beperkte omvang aan opbrengsten. Voorlichting van de aanbieders door het platform ziet de commissie als een ondersteunende maatregel, war platforms vrijwillig aan kunnen deelnemen. Informatieverstrekking door het platform aan de belastingdienst is een goede aanvulling op reeds beschikbare mogelijkheden, maar hierbij dienen wel voldoende waarborgen in acht te worden genomen. De commissie is voorstander van 1 informatieverplichting voor verschillende belastingen, waarbij de informatie wordt gecombineerd en geagreggeerd per belastingplichtige. Een  international aanpak is noodzakelijk. Ook moet de informatie naar de mening van de commissie niet beperkt worden tot bepaalde sectoren van de deeleconomie en moeten platforms er verplicht aan deelnemen. Bij het opzetten van de regeling moet rekening worden gehouden met verschllende businessmodellen van platforms. Heffing/inning via het platform geen haalbare kaart, althans niet zonder dat de heffing meer eenvoudig en uniform wordt gemaakt. Het is niet haalbaar maar ook niet effectief. Immers het platform houdt dan iets in maar vervolgens moet de natuurlijk person nog steeds IB aangifte doen met alle vraagstukken die daarbij horen. Voor de btw vormt de aftrek van voorbelasting met name een probleem. Eventueel kunnen maatregelen nog worden aangevuld met een aansprakelijkheid, als het platform geen actie heeft ondernomen wanneer het door de belastingdienst is gewaarschuwd dat aanbieders zich niet aan de regels houden. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kennen een dergelijk model voor de btw. �De commissie beveelt aan een special regime voro de Nederlanse situatie te onderzoeken. Dit kan leiden tot meer compliant gedrag, gelijkheid, rechtszekerheid en eenvoud. Dit moet echter worden afgewogen tegen de uitvoeringslasten bij platforms die in een dergelijk motel betrokken worden. Voor de btw is een special regime niet mogelijk zonder aanpassing van de Btw-richtlijn.



EINDE
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