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ALLEGATO 

RETTIFICA 

della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017,  

che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE  

per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto  

per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017) 

Pagina 12, articolo 2, punto 2): 

anziché: 

"2) è aggiunto il seguente articolo: 

«Articolo 14 bis  

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un 

mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a 

distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore 

intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in 

questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. …»;" 

leggasi: 

"2) è aggiunto il seguente articolo: 

«Articolo 14 bis  

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un 

mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le 

vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di 

valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto 

passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. …»;". 
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BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 

2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw- verplichtingen voor 

diensten en afstandsverkopen van goederen 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 348 van 29.12.2017) 

1) Bladzijde 11, artikel 2, punt 1, met betrekking tot het nieuwe artikel 14, lid 4, punt 2: 

in plaats van: 

"2. „afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen”: de 

leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de 

leverancier, met inbegrip van gevallen waarin de leverancier indirect tussenkomt is bij het vervoer 

of de verzending van de goederen, …", 

lezen: 

"2. „afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen”: de 

leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de 

leverancier, met inbegrip van gevallen waarin de leverancier indirect tussenkomt bij het vervoer of 

de verzending van de goederen, …". 

2) Bladzijde 12, artikel 2, punt 7, met betrekking tot het nieuwe artikel 59 quater, lid 1, 

onder a): 

in plaats van: 

"a) de leverancier of dienstverrichter is gevestigd of, bij gebreke van een vestiging, heeft zijn 

woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in slechts één lidstaat;", 

lezen: 

"a) de dienstverrichter of leverancier is gevestigd of, bij gebreke van een vestiging, heeft zijn 

woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in slechts één lidstaat;". 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=25015&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8999/18;Nr:8999;Year:18&comp=8999%7C2018%7C


 

 

8999/18     3
BIJLAGE JUR  NL 
 

3) Bladzijde 12, artikel 2, punt 7, met betrekking tot het nieuwe artikel 59 quater, lid 1, 

onder c): 

in plaats van: 

"c) het totale bedrag van de in punt b) bedoelde leveringen, de btw niet inbegrepen, …", 

lezen: 

"c) het totale bedrag van de in punt b) bedoelde dienstverrichtingen en leveringen van goederen, 

de btw niet inbegrepen, …". 

4) Bladzijde 13, artikel 2, punt 11, met betrekking tot het nieuwe artikel 242 bis, lid 1: 

in plaats van: 

"1. Indien een belastingplichtige, via het gebruik van een elektronische interface, zoals een 

marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel, de levering van goederen of diensten aan een 

niet-belastingplichtige binnen de Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen van titel V, 

faciliteert, wordt de belastingplichtige die de levering faciliteert, verplicht een boekhouding van die 

leveringen bij te houden. Deze boekhouding bevat voldoende gegevens om de belastingautoriteiten 

van de lidstaat waarin deze goederenleveringen of diensten belastbaar zijn, in staat te stellen de 

juistheid van de btw-aangifte te bepalen.", 

lezen: 

"1. Indien een belastingplichtige, via het gebruik van een elektronische interface, zoals een 

marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel, de levering van goederen of het verrichten van 

diensten aan een niet-belastingplichtige binnen de Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen 

van titel V, faciliteert, wordt de belastingplichtige die de levering  of de dienstverrichting faciliteert, 

verplicht een boekhouding van die leveringen of dienstverrichtingen bij te houden. Deze 

boekhouding bevat voldoende gegevens om de belastingautoriteiten van de lidstaat waarin deze 

leveringen van goederen of dienstverrichtingen belastbaar zijn, in staat te stellen de juistheid van de 

btw-aangifte te bepalen.". 
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5) Bladzijde 18, artikel 2, punt 30, met betrekking tot het nieuwe artikel 369 octodecies, lid 1: 

in plaats van: 

"1. De lidstaat van identificatie kent de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige 

die gebruikmaakt van deze bijzondere regeling …", 

lezen: 

"1. De lidstaat van identificatie kent de belastingplichtige die gebruikmaakt van deze bijzondere 

regeling …". 

6) Bladzijde 18, artikel 2, punt 30, met betrekking tot het nieuwe artikel 369 octodecies, lid 4: 

in plaats van: 

"4. Het overeenkomstig de leden 1, 2 en 2a toegekende btw-identificatienummer wordt 

uitsluitend gebruikt voor de toepassing van deze bijzondere regeling.", 

lezen: 

"4. Het overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 toegekende btw-identificatienummer wordt 

uitsluitend gebruikt voor de toepassing van deze bijzondere regeling.". 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=25015&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8999/18;Nr:8999;Year:18&comp=8999%7C2018%7C



