Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Op 18 februari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie Richtlijn (EU) 2020/285 vastgesteld
tot wijziging van de BTW-richtlijn 2006 voor kleine ondernemingen. Op diezelfde datum is ook
de Verordening (EU) nr. 904/2010 gewijzigd die regels bevat over administratieve
samenwerking tussen en de uitwisseling van inlichtingen door lidstaten met het oog op de
gewijzigde (bijzondere) regeling voor kleine ondernemingen. Dit wetsvoorstel strekt tot de
implementatie van de Richtlijn (EU) 2020/285.

2. Wie zijn betrokken?
Kleine ondernemers die in Nederland en in andere lidstaten van de Europese Unie de
kleineondernemersregeling willen toepassen. Tijdens het proces van de onderhandelingen bij de
Europese Unie in Brussel over de totstandkoming van de Richtlijn heeft overleg plaatsgevonden
met VNO-NCW.
3. Wat is het probleem?
Op grond van de BTW-richtlijn 2006 kunnen lidstaten een bijzondere regeling treffen ten
aanzien van kleine ondernemers. De huidige regels zijn echter verouderd en zorgen niet
voldoende voor verminderde nalevingslasten voor kleine ondernemers, met name voor kleine
ondernemers die ook grensoverschrijdend werken.
4. Wat is het doel?
De Richtlijn kleineondernemersregeling richt zich op het mogelijk maken van toepassing van de
kleineondernemersregeling in andere lidstaten. De richtlijn beoogt de nalevingskosten voor
kleine ondernemers te beperken, hun groei te bevorderen en de internationale handel te
ontwikkelen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Overheidsinterventie is nodig voor de gewenste harmonisatie en vereenvoudiging.
Richtlijnbepalingen moeten worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. De Verordening
behoeft als zodanig geen implementatie in nationale wetgeving van de lidstaten van de
Europese Unie omdat zij een rechtstreekse werking heeft.
6. Wat is het beste instrument?
De gewenste harmonisatie en vereenvoudiging kan alleen worden bereikt door eenduidige
Europese regelgeving die in nationale wetgeving wordt geïmplementeerd.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Kleine ondernemers kunnen de maatregelen als een vereenvoudiging ervaren wanneer zij in
andere lidstaten handelen binnen de EU. Voor de aanmelding voor de
kleineondernemersregeling hoeven zij zich niet aan te melden in elke lidstaat afzonderlijk, maar
slechts in de lidstaat van vestiging. Daarnaast worden de termijnen voor de verplichte
toepassing en uitsluiting van de kleineondernemersregeling afgeschaft, respectievelijk verkort.
Ondernemers krijgen op die wijze meer flexibiliteit om zich voor de kleineondernemersregeling
aan of af te melden bij wijziging van omstandigheden.

