Internetconsultatie Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 betreffende
uitbreiding toepassing van het verlaagde btw-tarief met langs elektronische weg
geleverde uitgaven
1. Wat is de aanleiding?
Sinds kort staat de BTW-richtlijn 20061 toe dat op elektronische publicaties het verlaagde
btw-tarief mag worden toegepast. Het kabinet heeft zich voor een wijziging op dit punt
ingezet en wil gebruik maken van deze mogelijkheid om het bestaande verschil in de btwbehandeling van boeken, kranten en tijdschriften die op verschillende wijze worden
geleverd of uitgeleend te beëindigen en nieuwe verschillen te voorkomen. Dit gebeurt met
het voorliggende voorstel.
2. Wie zijn betrokken?
Over het voorstel om het toepassingsbereik van het verlaagde btw-tarief uit te breiden
voor elektronische publicaties heeft overleg plaatsgevonden met de Mediafederatie en
VNO-NCW/MKB Nederland. Het overleg strekte ertoe meer inzicht te krijgen in de markt
voor elektronische publicaties en de grote diversiteit aan producten. Daarnaast is
gesproken over de uitvoerbaarheid voor het bedrijfsleven van het voorstel.
3. Wat is het probleem?
Hoewel voor fysieke uitgaven al het verlaagde btw-tarief geldt, kan het verlaagde btwtarief nog niet worden toegepast voor hun vergelijkbare elektronische tegenhanger.
4. Wat is het doel?
Het voorstel strekt ertoe de toepassing van het verlaagde btw-tarief in de Wet OB 1968
uit te breiden met het langs elektronische weg leveren van de uitgaven zoals bedoeld in
post a 30 van Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB
1968).
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Indien de Wet OB 1968 ongewijzigd blijft, wordt het btw-tarief voor elektronische
uitgaven niet afgestemd op dat voor fysieke uitgaven.
6. Wat is het beste instrument?
Het enige instrument om het tariefverschil op te heffen is het aanpassen van de Wet OB
1968.

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde (PbEU 2006, L 347).
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7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Er zijn geen andere gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu dan dat het
btw-tarief voor elektronische publicaties wordt verlaagd van 21% naar 9%.

