
Hoofdstuk 7 Vooruitblik op 2020

7 1 Ontwikkelingen

Op 5 december 2017 hebben de lidstaten van de Europese Commissie de voorstellen voor nieuwe

btw regels op het gebied van e commerce aanvaard Deze nieuwe btw regels zullen voor een groot
deel per 1 januari 2021 in working treden en derhalve in de Nederlandse wetgeving moeten zijn

geimpiementeerd Het gaat hier onder andere om regeigeving op het gebied van afstandsverkopen
en over aanvullende bepalingen betreffende de btw plicht van platforms en bijkomende bepalingen
Tevens worden procesbepalingen rondom de uitbreiding van het systeem van de MOSS naar OSS

en I OSS nader ingevuld Een aantal nieuwe regels zijn reeds op 1 januari 2020 inwerking getreden
de zogenoemde quick fixes waaronder het verstrekken btw nummer als materiele voorwaarden

ter identificatie van de afnemer

Naar verwachting zal de kennisgroep in 2020 en volgende jaren nauw worden betrokken bij deze

nadere invulling van de nieuwe regeigeving op het gebied van e commerce Tevens verwacht de

kennisgroep in de jaren na implementatie vragen over de nieuwe regeigeving ontvangen

Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is de Brexit een feit maar is nog niet

duidelijk in welke vorm dat zal gebeuren Zodra meer duidelijk is over de vorm zal de kennisgroep
worden betrokken bij eventuele regelgeving besluiten Bovendien zal de Brexit zeer waarschijnlijk
leiden tot vragen aan de kennisgroep

De kennisgroep verwacht ook over andere onderwerpen waarvoor de kennisgroep staat opgesteld
de nodige rechtsvragen en helpdeskvragen te ontvangen

7 2 Medewerkers

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn ergeen signalen dat er leden zijn die de

kennisgroep in dit jaar zullen verlaten De kennisgroepvoorzitter zal in overleg met de teamleider

bepalen op welke termijn de openstaande vacature zal worden opengesteld

Ook in 2020 zal met kennisgroepleden 1 op l gesprekken plaatsvinden met de voorzitter waarbij
aan de orde zal komen

het functioneren van de medewerker binnen de kennisgroep
het functioneren van de kennisgroep volgens de medewerker met verbeterpunten
het functioneren van het dagelijks bestuur met verbeterpunten
a I wat verder ter tafel komt

Bij een eerste gesprek zal ook de teamleider van het kennisgroeplid worden uitgenodigd

Desgewenst dat kan op initiatief van de teamleider van het kennisgroeplid of van de voorzitter

zijn is er ook contact met de teamleider van het kennisgroeplid Het jaarverslag kan door de

kennisgroepleden aan hun teamleider ter beschikking worden gesteld

7 3 Organisatorisch

De kennisgroepvoorzitter is in 2019 formeel geplaatst in Vaktechniek De kennisgroepvoorzitter
wordt sindsdien in alle opzichten direct aangestuurd door een teamleider van Vaktechniek Naar

verwachting zal dit in 2020 leiden tot meer storing op eenduidige behandeling en beantwoording
van de vragen en op verkorting van de afdoeningstermijn van adviezen Los van deze aansturing
zal ook in 2020 de nadruk liggen op het verkorten van de doorlooptijd zonder dat daar de

inhoudelijke kwaliteit onder komt te lijden De verwachting is dat het verkorten van de doorlooptijd
tevens de drempel verlaagt voor collega s om kennisgroepvragen in te dienen

FJZ zal net als in 2019 in een zo vroeg mogelijke fase worden meegenomen in de behandeling
van rechtsvragen Daartoe zal in ieder geval maandelijks overleg plaatsvinden tussen het dagelijks
bestuur van de kennisgroep en FJZ Zo nodig wordt FJZ tussentijds via de e mail en telefonisch op

de hoogte gehouden van ontwikkelingen

De lavaco s hebben het voornemen uitgesproken om regelmatig aan te sluiten bij het periodieke
overleg van de kennisgroep en geven hun visie op het concept voordat het uiteindelijk ter

beoordeling aan FJZ wordt voorgelegd
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De kennisgroep zal ook dit jaar actief betrokken zijn bij bet verzorgen van EP s en cursussen e d

We willen samen met de kennisgroep OB Algemeen de andere kennisgroep omzetbeiasting de

kennisgroepen omzetbeiasting nog beter onder de aandacht van de heffingsmedewerkers
omzetbeiasting brengen We streven er naar dit de komende twee jaren te reaiiseren door een

road show langs alle kantoren in de segmenten MKB en GO De voorzitters van de twee

kennisgroepen omzetbeiasting streven er naar om in eik vaktechnisch overleg omzetbeiasting van

de betreffende kantoren de plaats de werkwijze en de resuitaten van de kennisgroepen in het

fiscaie iandschap te belichten
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Ken n isg roe^0^0VI
Nummer RV of HDV Datum binnenkomst bij kg

2 18 201515 210 0004 HDV

8 8 201717 210 0014 RV

6 28 2018

3 15 2019

18 210 0007

19 210 0001

RV

RV

5 28 2019

11 26 2019

9 18 2019

8 16 2019

19 210 0005

19 210 0006

19 210 0008

19 210 0010

RV

RV

RV

RV

10 24 201919 210 0011 RV

10 18 2019

12 16 2019

1 6 2020

1 20 2020

19 210 0012

19 210 0013

20 210 0001

20 210 0002

RV

RV

RV

HDV

1 17 2020

2 4 2020

2 10 2020

2 26 2020

3 4 2020

4 3 2020

20 210 0003

20 210 0004

20 210 0005

20 210 0006

20 210 0007

20 210 0008

RV

RV

RV

RV

RV

RV

4 16 202020 210 0009 HDV

4 22 202020 210 0010 HDV

7 9 2020

8 6 2020

8 6 2020

8 24 2020

8 24 2020

9 22 2020

8 6 2020

20 210 0011

20 210 0012

20 210 0013

20 210 0014

20 210 0015

20 210 0016

20 210 0017

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV
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Datum verzending antwoord door kNaam vraagsteller Segment vraagsteller

5 12 2020 GO

5 1 2e
8 5 2020 MKB

GO

3 10 2020 MKB

2 24 2020

5 6 2020

6 24 2020

2 24 2020

GO
5 1 2e MKB

GO

MKB

12 3 202C MKB

11 23 202C

4 7 202C

5 18 202C

10 26 202C

MKB
5 1 2e

MKB

MKB

MKB

12 23 2020kq OVB

5 6 2020

7 10 2020

anders

MKB

5 1 2e MKB

MKB

anders

MKB

7 2 2020 Lavaco s

5 1 2e

11 3 2020 Lavaco s anders

8 12 2020 MKB

GO

MKB
5 1 29

GO

MKB

12 11 2020 MKB

MKB

MKB
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Artikel

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 9 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 9 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 33g Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB 67Awr

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 25 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 7 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 7 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 11 Wet OB

artikel 7 Wet OB
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Kennisgroep OB^VI
Taak

Voorzitter

Secretaris

Naam Segmen Stand plaats n E

Amsterdam

Eindhoven

Amsterdam

Utrecht

namens Douane Rotterdam

Rotterdam

Heerlen

Enschede

Rotterdam

Doetinchem

Middelburg

Amsterdam

Emmen

Almelo

Den Haag

Den Haag

GO 0 8

GO 0 6

Lid GO 0 2

Lid GO 0 2

Lid 0 2

Lid GO 0 2

Lid PDB 0 2

Lid GO 0 2
5 1 2e

Lid GO 0 2

Lid MKB

MKB

0 2

Lid 0 2

Lid GO 0 2

Lid MKB

MKB

Anders

Anders

0 2

Ontwikkelplek

BenB

BenB

0 2

0 25

0 25
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Lid sinds

9 1 2018

5 1 2015

5 1 2015

9 1 2016

5 1 2016

9 1 2016

9 1 2016

5 1 2015

9 1 2014

7 1 2019

IflllQlS

7 1 2019

7 1 2019

11 1 2019

10 1 2013

5 1 2019

1588599 00004



Taelichting op tabblad 1 Vragen

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Kolom D

Kolom E

Kolom F

Kolom G

Elk nummer is uniek en bestaat uit het jaar zonder 20 bet SAP nummer van de kennisgroep en de

Vul hier RV of HDV in afhankelijk van of het een rechtsvraag of een helpdeskvraag is

Vul hier de datum in waarop de vraag bij de kg is ingekomen Gebruik deze vorm dd mm jjjj

Vul hier de datum in waarop de kg het antwoord aan de vraagsteller heeft gezonden Gebruik dez

Vul hier de voor en achternaam van de vraagsteller in

Vul hier in GO MKB P CAP of Anders

Vul hier in het artikel gevolgd door wet bijv 8 Vpb of 8 2 Vpb

Kolom H e v Hier kunnen kennisgroepen kolommen maken met informatie die ze ook in dit spread sheet kwijt w

Toelichting op tabblad 2 [Bemensing kennisgroep

Kolom B

Kolom C

Kolom D

Kolom E

Kolom F

Voor en achternaam van de betreffende collega

GO MKB P CAP of Anders

Vul hier de standplaats in

Bijv 0 1 of 0 5

Gebruik deze vorm dd mm ]jjj

Overig

1 Dit spread sheet zal o a worden gebruikt om te tellen hoeveel rechts en helpdeskvragen inkomen

helpdeskvragen gegeven worden en hoe lang de doorlooptijden zijn Verder is de vraag aan de ken

tabblad 2 {Bemensing kennisgroepen steeds up to date te houden Daarmee ontstaat continue zi

kennisgroe pen

2Belangrijk is dat de naam van elk spread sheet uniek is
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nummering 0001 0002 etc Dus bijv 18 213 0001

e vorm dd mm jjjj

illen bijv over de behandelaar van de vraag

hoeveel antwoorden op rechts en

nisgroepen om de informatie op

cht op de bemensing van de

1588599 00004



Jaarverslag 2020

Kennisgroep Omzetbelasting OVI

Overheid Vrijstellingen en Internationaal

5 1 2e5 1 2e CD VT

Ikennisaroepen CD VTI

CD VT 5 1 2eAan

5 1 2e

5 1 2e Omzetbelasting OVI OverheidVan

Vrijstellingen en Internationaal

15 februari 2021
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Hoofdstuk 1 Samenvatting

Vaktechnische ontwikkelingen 2020 2021

In 2020 zijn zeventien vragen binnengekomen en zijn in totaal achttien vragen afgerond Acht

rechtsvragen zijn beantwoord Daarnaast zijn vijf vragen als helpdeskvragen beantwoord Verder is

een vraag beantwoord in een brief naar de brancheorganisaties een vraag in een brief aan

gemeenten en is er voor een vraag een memo gemaakt dat dient als basis voor aanpassing van

een beleidsbesluit Twee vragen zijn ingetrokken

Op 5 december 2017 hebben de iidstaten de voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe

btw regeis op het gebied van e commerce aanvaard Deze nieuwe btw regeis zuiien voor bet

merendeel voor 1 juli 2021 in de Nederlandse wetgeving moeten worden geimplementeerd Omdat

Nederland nog niet in staat is om de nieuwe regelgeving op 1 juli 2021 goed te implementeren zal

in de uitvoering worden gewerkt met een noodspoor richtlijn e commerce De kennisgroep
verwacht dit jaar en de jaren daarna vragen over de nieuwe regelgeving te ontvangen

De Brexit leidt tot aanpassingen in de uitvoering De kennisgroep zai ook hier om input worden

gevraagd voor de opiossingen Bovendien zuiien de gevolgen van de Brexit waarschijniijk ieiden tot

vragen aan de kennisgroep

Personele ontwikkelingen

In 2020 hebben geen mutaties plaatsgevonden in het personeelsbestand van de kennisgroep Er is

een openstaande vacature die in portefeuilie wordt gehouden

Organisatorische ontwikkelingen

Er is een lichte stijging te zien van het aantal ingediende rechtsvragen van dertien in 2019 tot

zeventien in 2020 Hoewei dit op zich positief is biijft het aantal ingediende vragen ook in 2021 de

aandacht vragen

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke terugblik op 2020

2 1 Antwoorden op rechtsvragen

In 2020 zijn zeven rechtsvragen beantwoord Twee vragen zijn niet in de vorm van een bindend

advies beantwoord

Een vraag had betrekking op het onderwerp internationaal en zeven vragen hadden betrekking op
het onderwerp vrijstellingen Tevens zijn twee vragen ingetrokken Ik zal bij drie van de

beantwoorde vragen een korte toelichting geven Verder zal Ik kort ingaan op de vraag die In een

brief aan de gemeenten is beantwoord

67 Awr

67 Awr
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67 Awr

67 Awr

67 Awr

2 2 Antwoorden op helpdeskvragen

In 2020 zijn vijf vragen als helpdeskvraag beantwoord Hierna geef ik een toelichting op een

antwoord op een helpdeskvraag

67 Awr

273 Beleidsbesluiten

In het kader van de vaktechnische keten worden alle beleidsbesluiten in de conceptfase beoordeeld

door de leden van de keten omzetbelasting Op dit gebied heeft de voorzitter en de secretaris zo

nodig in overleg met andere kennisgroepleden in 2020 input geleverd op onder andere

5 1 2i
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5 1 2i

2 4 UTNS

De voorzitter en de secretaris van de kennisgroep hebben zo nodig in overleg met andere leden

van de kennisgroep gereageerd ten behoeve van alle uitvoeringstoetsen en quickscans die zijn

voorgelegd aan Vaktechniek die betrekking hebben op of verband houden met de heffing van btw

Een selectie

QS BNC 2019 1098 Implementatie Richtlijn e commerce

QS BNC 2018 R128 Afschaffing salderingsregeling in de energiebelasting
QS BNC 2020 1396 Mondkapjes
QS BNC 2020 1382 Ter beschikking stellen medische hulpmiddelen
QS BNC 2020 1381 Btw vrijstelling voor uitlenen zorgpersoneel
QS BNC 2020 1318 Bpm Belastbaar feit belastingplichtige in relatie tot btw

2 5 Gerechtelijke procedures

De kennisgroep is in 2020 intensief betrokken geweest bij een drietal gerechtelijke procedures over

de reikwijdte van de medische vrijstelling body stress release medlsch pedicure podoloog De

betrokkenheid varieerde van meedenken meewerken aan het beroepsschrift of verweerschrift tot

bijwonen en ondersteunen tijdens de zitting

2 6 Ondersteuning aan DGFZ en FJZ

De voorzitter en de secretaris van de kennisgroep hebben zo nodig met ondersteuning van andere

kennisgroepleden input geleverd op voorziene wijzigingen in wet en regelgeving over onder

meer

de uitleg van het begrip cultureel bij de sociaal culturele vrijstelling
implementatiewetgeving btw e commerce

gevolgen wijziging belastbaar feit BPM voor de heffing van btw

reacties op Working Papers het BTW Comite en consultaties van de Europese Commissie

over uiteenlopende btw problematiek

2 7 Opieidingen c a

5 1 2e
zijn namens de kennisgroep intensief betrokken bij de

organisatie van themadagen ochtenden over btw internationaal In maart 2020 was er een

themadag gericht op btw bij invoer uitvoer Momenteel zijn ze betrokken bij de organisatie van een

themadag nieuwe regelgeving E commerce die op 20 april 2021 gepland staat Deze themadag zal

in de vorm van een Webinar worden gegeven Verwacht wordt dat in vervolg hierop ook in het

najaar 2021 een themaochtend of themadag zal worden georganiseerd over dit onderwerp

5 1 2een

2 8 Overig

Met name het dagelijks bestuur de voorzitter en secretaris wordt regelmatig benaderd voor

collegiaal advies en voor overleg of een vraag kennisgroepwaardig is Daarnaast is er door de

deelname van de voorzitter aan het landelijk vaktechnisch overleg ook daar een inbreng van de

kennisgroep

Vanuit de gedachte van de kennisgroep als kenniscentrum wordt deelgenomen aan werkgroepen
en projectgroepen waarbij het onderwerp op het werkterrein van de kennisgroep ligt
In 2020 hebben

expertgroep quick fixes De expertgroep is in de loop van het 2020 opgeheven Vragen en

antwoorden van de expertgroep zijn intern binnen de Belastingdienst gepubliceerd

5 1 2e namens de kennisgroep deel aan de5 1 2een

Het oud kennisgroeplid dat namens de kennisgroep in de projectgroep Plaats van dienst zat

fungeerde als linking pin naar de kennisgroep om over en weer informatie te delen In 2019 is er

een nieuw geactualiseerd rapport Plaats van dienst verschenen In 2020 is besloten om aan het

updaten van het rapport geen vervolg meer te geven De projectgroep Plaats van dienst is

daarmee opgeheven
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Er zijn diverse WOB verzoeken geweest waarbij ook aan de kennisgroepen is gevraagd om de

inbreng op het terrein van het WOB verzoek in te sturen Dit is o a gebeurd bij
Game coins

Geintegreerde eersteiijnszorg

Groepsbehandeiing in gezondheidszorg

5 1 2i

Hoofdstuk 3 2020 in cijfers

label 1 Rechtsvraqen

Aantal

Voorraad op 1 januari 2020 10

Voorraad op 31 december 2020 10

Aantal inqekomen rechtsvraqen in 2020 14

Aantal antwoorden op rechtsvragen in 2020 7

Aantal inqetrokken vraqen 1

Aantal vraqen op andere wijze afqedaan 2

label 2 Helpdeskyragen

Aantal

Voorraad op 1 januari 2020 1

Voorraad op 31 december 2020 0

Aantal inqekomen helpdeskyragen in 2020 3

Aantal antwoorden op helpdeskyragen in 2020 4

Aantal op andere wijze afqedaan 1

Voor 3 vragen uit de voorraad rechtsvragen op 1 januari 2020 geldt dat deze als helpdeskvraag
zijn afgedaan

Voor een toelichting op de afgedane en nog openstaande vragen verwijs Ik naar de opgaaf van de

kennisgroep ten behoeve van de bestuurlijke informatie die bij dit verslag is gevoegd

Hoofdstuk 4 Medewerkers van de kennisgroep

Voor een overzicht van de medewerkers van de kennisgroep verwijs ik naar de opgaaf van de

kennisgroep ten behoeve van de bestuurlijke informatie die bij dit verslag is gevoegd

De voorzitter maakt deel uit van de vaktechnische topstructuur

Gezien het werkterrein van de kennisgroep is er een vast aanspreekpunt van de Douane

betrokken Dit kennisgroeplid is alleen aanwezig en betrokken als het vraqen betreft die ook de

Douane raken Er is wel formatie voor ingepland Verder sluit

Adviseur lagere overheden aan bij vragen die betrekking hebben op overheidsproblematiek

als GO5 1 2e

De verhouding tussen juniors mediors seniors inclusief de voorzitter en secretaris en exclusief

BenB is ongeveer 1 4 9

De verhouding tussen segmenten Vaktechniek MKB GO PDB Douane BenB is 1 4 7 1 1 2

Gezien het felt dat bij GO relatief veel F en I functionarissen zijn geplaatst vind ik dit een goede
verdeling overde segmenten

Ook op andere gebieden regionale spreiding en verhouding man vrouw vormt de kennisgroep
een goede afspiegeling van de hoger opgeleide OB specialisten binnen de Belastingdienst De mix

leidt naar mijn mening tot een goede werksfeer en hoge kwaliteit
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Hoofdstuk 5 Contacten van de kennisgroep

De kennisgroep neemt deel aan de volgende overleggen

Maandelijks Ketenoverleg

Maandelijks voortgangsoverleg FJZ

Driemaandelijks overleg tussen voorzitters en secretarlssen van Kennisgroep OB Algemeen
en Kennisgroep OB OVI

Landelijk vaktechnisch overleg

Voor een omschrijving van deze overleggen verwijs ik naar het jaarverslag van 2019

Naast deze overleggen heeft het dagelijks bestuur van de kennisgroep regelmatig overleg met FJZ

lavaco s BenB VKC en CCB en de kennisgroepvoorzitter formeel recht en de kennisgroep
verzekeringsproducten Ook is er regelmatig overleg met vaco s

Hoofdstuk 6 Organisatorisch en overig

De kennisgroep vergadert elke twee weken Deze vergadering is om en om een live vergadering
en een video vergadering In 2020 hebben de vergaderingen door Corona via webex

plaatsgevonden

De procesmatige voortgang en de inhoudelijke discussies worden in de ConnectPeople community
Kennisgroep Overheid Vrijstellingen en Internationaal bijgehouden Deze community dient ook als

archief van de behandelde vragen

Sinds 2018 worden vragenstellers actief uitgenodigd om deel te nemen aan de behandeling van de

door de vragensteller gestelde vraag in de kennisgroep De vragensteller is voor zijn haar vraag

tijdelijk lid van de kennisgroep De vragensteller woont dan in ieder geval tijdens de behandeling
van het eerste concept antwoord de vergadering bij Daarna wordt de vragensteller van het

vervolg van de behandeling op de hoogte gehouden Dit zal uiteindelijk naar verwachting niet

alleen tot kortere behandeltermijnen leiden maar ook de kwaliteit van vraag en antwoord ten

goede komen en begrip wekken voor de soms toch nog aanzienlijke doorlooptijden van de vragen

in de kennisgroep Ook in 2020 hebben de meeste vragenstellers de eerste vergadering
bijgewoond

Op verzoek kunnen stagiaires van de diverse kantoren alsmede tax talent trainees de

kennisgroepvergaderingen bijwonen

Hoofdstuk 7 Vooruitblik op 2021

7 1 Ontwikkelingen

Op 5 december 2017 hebben de lidstaten van de Europese Commissie de voorstellen voor nieuwe

btw regels op het gebied van e commerce aanvaard Deze nieuwe btw regels zullen voor een groot
deel per 1 juli 2021 in working treden en derhalve in de Nederlandse wetgeving moeten zijn

gei mplementeerd Het gaat hier onder andere om regelgeving op het gebied van afstandsverkopen
en over aanvullende bepalingen betreffende de btw plicht van platforms en bijkomende bepalingen
Tevens worden procesbepalingen rondom de uitbreiding van het systeem van de MOSS naar OSS

en I OSS nader ingevuld Omdat Nederland nog niet in staat is om de nieuwe regelgeving op 1 juli
2021 goed te implementeren zal in de uitvoering worden gewerkt met een noodspoor richtlijn e

commerce

Naar verwachting zal de kennisgroep in 2021 en volgende jaren nauw worden betrokken bij deze

nadere invulling van de nieuwe regelgeving op het gebied van e commerce Tevens verwacht de

kennisgroep in de jaren na implementatie vragen over de nieuwe regelgeving ontvangen
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De kennisgroep verwacht ook over andere onderwerpen zoals problemen voortkomend uit de

Brexit waarvoor de kennisgroep staat opgesteld de nodige rechtsvragen en helpdeskvragen te

ontvangen

7 2 Medewerkers

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag 2020 zijn er geen signalen dat er leden zijn die

de kennisgroep in dit jaar zuiien veriaten Er is nog wei een vacature in portefeuiiie De

kennisgroepvoorzitter zal in overieg met de teamieider bepalen op welke termijn de openstaande
vacature zal worden opengesteld

In 2021 zai de voorzitter met kennisgroepleden 1 op l gesprekken voeren Zo nodig zai ook de

teamieider van het kennisgroepiid worden uitgenodigd

Desgewenst dat kan op initiatief van de teamieider van het kennisgroepiid of van de voorzitter

zijn is er ook contact met de teamieider van het kennisgroepiid Het jaarversiag kan door de

kennisgroepleden aan hun teamieider ter beschikking worden gesteld

7 3 Organisatorisch

In 2020 heeft nog een behoorlijke inhaaislag van oude kennisgroepvragen piaatsgevonden In

2021 zai de nadruk komen te liggen op het verkorten van de dooriooptijd zonder dat daar de

inhoudeiijke kwaiiteit onder komt te iijden De verwachting is dat het verkorten van de dooriooptijd
tevens de drempei veriaagt voor college s om kennisgroepvragen in te dienen

FJZ zai net ais in 2020 in een zo vroeg mogeiijke fase worden meegenomen in de behandeling
van rechtsvragen Daartoe zal in ieder geval maandelijks overleg plaatsvinden tussen het dagelijks
bestuur van de kennisgroep en FJZ Zo nodig wordt FJZ tussentijds via de e mail en telefonisch op

de hoogte gehouden van ontwikkelingen Daarvoor is het wei noodzakelijk dat het management
van de CD VT op korte termijn duidelijkheid verschaft over de linking pinfunctie van de afdeling
B B in de kennisgroepen B B heeft laten blijken hier moeite mee te hebben B B meent dat dit

de taak van linking pin die deze afdeling heeft aantast Dit is inmiddels bij het management van

CD VT aangekaart

De kennisgroep zal ook dit jaar actief betrokken zijn bij het verzorgen van EP s en cursussen e d

We willen samen met de kennisgroep OB Algemeen de andere kennisgroep omzetbelasting de

kennisgroepen omzetbelasting nog beter onder de aandacht van de heffingsmedewerkers
omzetbelasting brengen In verband met corona is dat tot op heden niet gelukt De voorzitters van

de twee kennisgroepen streven er nu naar om in de laatste maanden van 2021 te beginnen om in

elk vaktechnisch overleg omzetbelasting de plaats de werkwijze en de resultaten van de

kennisgroep in het fiscale landschap te belichten

Bijiage BI Kennisgroep OVI 2020 12 31 xls
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Hoofdstuk 1 Samenvatting

Vaktechnische ontwikkelingen 2021 2022

Op 1 juli 2021 is de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel in werking getreden Met

deze wet is de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van

goederen en diensten gemoderniseerd en vereenvoudigd De nieuwe btw regels die in de Wet op
de omzetbelasting 1968 zijn geimplementeerd voor internetverkopen van goederen en diensten

hebben in het bijzonder betrekking op de verkopen aan andere dan ondernemers doorgaans
particuliere consumenten Een beiangrijk doel van deze nieuwe regelgeving is om een gelijk
speelveld te creeren tussen leveranciers binnen en buiten de EU Omdat Nederland nog niet in

staat was om de nieuwe regelgeving op 1 juli 2021 goed te implementeren wordt in de uitvoering

gewerkt met een noodspoor richtlijn e commerce De kennisgroep heeft dit jaar in het kader van

de e commerce twee vragen gehad over dropshipping De verwachting is dat we ook in 2022

vragen over de e commerce regelgeving zullen ontvangen

Personele ontwikkelingen

In 2021 hebben drie leden de kennisgroep verlaten en hebben we drie nieuwe leden mogen

verweikomen die per 1 januari 2022 deel zijn gaan uitmaken van de kennisgroep Er zijn daarnaast

nog twee openstaande vacatures die in portefeuiile worden gehouden

Organisatorische ontwikkelingen

Er is een daiing te zien van het aantal ingediende rechtsvragen van zeventien in 2020 naar dertien

in 2021 Dit is een teleursteilende ontwikkeling Dit betekent dat het aantai ingediende vragen ook

in 2022 de aandacht blijft vragen Dit doen we door in samenwerking met de lavaco s dit aan te

kaarten bij de vaco s en door in de vaktechnische overleggen omzetbelasting van de bestuurlijke
verbanden de plaats de werkwijze en de resultaten van de kennisgroep in het fiscale landschap te

belichten Beide acties worden op initiatief van de kennisgroep gedaan Daarnaast blijven de

doorlooptijden lets om scherp op te letten en onze gesprekspartners zo nodig daarin mee te

nemen

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke terugblik op 2021

2 1 Antwoorden op rechtsvragen

In 2021 zijn acht rechtsvragen beantwoord Verder zijn twee vragen niet in de vorm van een

bindend advies beantwoord maar in overieg met FIZ als helpdeskvraag afgedaan

Twee vragen hadden betrekking op het onderwerp internationaal en vijf vragen hadden betrekking
op het onderwerp vrijstellingen en een vraag zag op het onderwerp overheid Tevens is een vraag

ingetrokken omdat deze vraag meer op uitvoeringscoordinatie zag en op mogelijk gewenste

aanpassingen van een beleidsbesluit Ik zal bij enkele van de beantwoorde vragen een korte

toelichting geven

67 Awr
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67 Awr

2 2 Antwoorden op helpdeskvragen

In 2021 zijn zeven vragen als helpdeskvraag beantwoord Hierna geef ik een toelichting op twee

antwoorden op met elkaar samenhangende helpdeskvragen

20 210 0008 en 21 210 0001 Henaelsport en tiideliike schaatsbaan

In artikel 11 1 e Wet OB is een vrijstelling opgenomen voor diensten die nauw samenhangen met

sportbeoefening en die worden verricht door instellingen voor personen die aan sport of

lichamelijke opvoeding doen Daarnaast geldt op grond van Tabel I post b3 het verlaagde tarief

voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden Op 26 oktober 2017 oordeelde het

Hvl in het Bridge arrest C 90 16 dat bridge voor de btw niet is aan te merken als sport In de

Toelichting Tabel I verlaagde tarief gaf de staatssecretaris aan dat denksporten naar

maatschappelijke opvattingen waren aan te merken als sport Met ingang van 1 januari 2022 is

deze post in de Toelichting aangepast aan het Bridge arrest 67 Awr

67 Awr

2 3 Beleidsbesluiten

In het kader van de vaktechnische keten worden alle beleidsbesluiten in de conceptfase beoordeeld

door de leden van de keten omzetbelasting Op dit gebied hebben de voorzitter en de secretaris zo

nodig in overleg met andere kennisgroepleden in 2021 input geleverd op onder andere

Btw heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen Besluit van 23 november 2021 nr 2021

19540

5 1 2i

2 4 UTNS

De voorzitter en de secretaris van de kennisgroep hebben zo nodig in overleg met andere leden

van de kennisgroep gereageerd ten behoeve van alle uitvoeringstoetsen en quickscans die zijn

voorgelegd aan Vaktechniek en die betrekking hebben op of verband houden met de heffing van

btw Een select e

QS BNC 2021 1071 Nultarief btw leveringen EU algemeen belang

QS BNC 2021 1110 Parameteraanpassingen Belastingdienst Douane Toeslagen

3
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67 Awr

2 6 Ondersteuning aan DGFZ en FJZ

De voorzitter en de secretaris van de kennisgroep hebben zo nodig met ondersteuning van andere

kennisgroepleden input geleverd op voorziene wijzigingen in wet en regelgeving over onder

meer

aanpassing artikelen 20 22 van het Uitvoeringsbesiuit OB 1968

reacties op Working Papers het BTW Comite en consultaties van de Europese Commissie over

uiteenlopende btw problematiek

2 7 Opieidingen c a

5 1 2e5 1 2e zijn namens de kennisgroep intensief betrokken geweest bij de

organisatie van een themadag die in het teken stond van de nieuwe e commerce wetgeving In

maart 2021 was er middeis een webinar een themadag gericht op btw bij invoer uitvoer Verwacht

wordt dat in vervoig hierop ook in 2022 een vooriichting zai worden georganiseerd over dit

onderwerp

en

2 8 Overig

Met name het dagelijks bestuur de voorzitter en secretaris wordt regeimatig benaderd voor

coiiegiaai advies en voor overieg of een vraag kennisgroepwaardig is Daarnaast is er door de

deeiname van de voorzitter aan het iandelijk vaktechnisch overieg ook daar een inbreng van de

kennisgroep

Vanuit de gedachte van de kennisgroep ais kenniscentrum wordt deeigenomen aan werkgroepen
en projectgroepen waarbij het onderwerp op het werkterrein van de kennisgroep ligt
In 2021 heeft

commerce Vragen en antwoorden van de expertgroep worden intern binnen de Belastingdienst
gepubiiceerd Door de expertgroep zijn inmiddeis twee vragen doorgespeeid naar de kennisgroep
OVI

namens de kennisgroep deei genomen aan de expertgroep e5 1 2e

Daarnaast heeft de kennisgroepvoorzitter in de maanden September oktober en november

ondersteuning geboden aan de zittende lavaco i v m de tijdelijke openstaande vacature voor een

nieuwe iavaco De secretaris heeft in die periode de kennisgroepvoorzitter zo nodig vervangen

Er zijn diverse WOB verzoeken geweest waarbij ook aan de kennisgroepen is gevraagd om de

inbreng op het terrein van het WOB verzoek in te sturen Dit is o a gebeurd bij
Game coins

Uitvoer van paarden
Bitcoins

Vervaardigingsbegrip bij onroerende zaken

4
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Hoofdstuk 3 2021 in cijfers

label 1 Rechtsvraqen

Aantal

Voorraad op 1 januari 2021 10

Voorraad op 31 december 2021 6

Aantal inqekomen rechtsvraqen in 2021 8

Aantal antwoorden op rechtsvraqen in 2021 8

Aantal inqetrokken vraqen 2

label 2 Helpdeskvraqen

Aantal

Voorraad op 1 januari 2021 0

Voorraad op 31 december 2021 0

Aantal inqekomen helpdeskvraqen in 2021 5

Aantal antwoorden op helpdeskvraqen in 2021 7

Voor 2 vragen uit de voorraad rechtsvragen op 1 januari 2021 geldt dat deze als helpdeskvraag
zijn afgedaan

Voor een toelichting op de afgedane en nog openstaande vragen verwijs Ik naar de opgaaf van de

kennisgroep ten behoeve van de bestuurlijke informatie die bij dit verslag is gevoegd

Hoofdstuk 4 Medewerkers van de kennisgroep

Voor een overzicht van de medewerkers van de kennisgroep verwijs ik naar de opgaaf van de

kennisgroep ten behoeve van de bestuurlijke informatie die bij dit verslag is gevoegd

De voorzitter en secretaris maken deel uit van de vaktechnische topstructuur

Gezien het werkterrein van de kennisgroep is er een vast aanspreekpunt van de Douane

betrokken Dit kennisgroeplid is alleen aanwezig en betrokken als het vraqen betreft die ook de

Douane raken Er is wel formatie voor ingepland Verder sluit

Adviseur lagere overheden aan bij vragen die betrekking hebben op overheidsproblematiek

5 1 2e als GO

De verhouding tussen juniors mediors seniors inclusief de voorzitter en secretaris en exclusief

BenB was in 2021 ongeveer 1 4 9 In 2022 vindt een kleine verschuiving plaats van seniors naar

mediors

De verhouding tussen segmenten Vaktechniek MKB GO PDB Douane BenB was in 2021

1 4 7 1 1 2 In 2022 blijft deze verhouding geiijk

Gezien het feit dat bij GO relatief veel F en I functionarissen zijn geplaatst vind ik dit een goede
verdeling overde segmenten

Ook op andere gebieden regionaie spreiding en verhouding man vrouw vormt de kennisgroep
een goede afspiegeiing van de hoger opgeieide OB specialisten binnen de Belastingdienst De mix

leidt naar mijn mening tot een goede werksfeer en hoge kwaliteit

5
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Hoofdstuk 5 Contacten van de kennisgroep

De kennisgroep neemt deel aan de volgende overleggen

Maandelijks Ketenoverleg

Maandelijks voortgangsoverleg FJZ

Driemaandelijks overleg tussen voorzitters en secretarissen van Kennisgroep OB Algemeen
en Kennisgroep OB OVI

Landelijk vaktechnisch overleg

Naast deze overleggen heeft het dagelijks bestuur van de kennisgroep regelmatig overleg met FJZ

lavaco s BenB VKC CCB de kennisgroepvoorzitter formeel recht en de kennisgroep
verzekeringsproducten Ook is er regelmatig overleg met vaco s

Hoofdstuk 6 Organisatorisch en overig

De kennisgroep vergadert elke twee weken Deze vergadering is in principe om en om een live

vergadering en een video vergadering In 2021 hebben de vergaderingen door Corona uitsluitend

via webex plaatsgevonden

De procesmatige voortgang en de inhoudelijke discussies worden in de ConnectPeople community
Kennisgroep Overheid Vrijstellingen en Internationaal bijgehouden Deze community dient ook als

archief van de behandelde vragen

Sinds 2018 worden vragenstellers actief uitgenodigd om deel te nemen aan de behandeling van de

door de vragensteller gestelde vraag in de kennisgroep De vragensteller is voor zijn haar vraag

tijdelijk lid van de kennisgroep De vragensteller woont dan in ieder geval tijdens de behandeling
van het eerste concept antwoord de vergadering bij Daarna wordt de vragensteller van het

vervolg van de behandeling op de hoogte gehouden Dit zal uiteindelijk naar verwachting niet

aiieen tot kortere behandeltermijnen leiden maar ook de kwaliteit van vraag en antwoord ten

goede komen en begrip wekken voor de soms toch nog aanzienlijke doorlooptijden van de vragen
in de kennisgroep Ook in 2021 hebben de meeste vragenstellers de eerste vergadering
bijgewoond

Op verzoek kunnen stagiaires van de diverse kantoren alsmede tax talent trainees de

vergaderingen van de kennisgroep bijwonen

Hoofdstuk 7 Vooruitblik op 2022

7 1 Ontwikkelingen

Op 5 december 2017 hebben de lidstaten van de Europese Commissie de voorstellen voor nieuwe

btw regels op het gebied van e commerce aanvaard Deze nieuwe btw regeis zijn voor een groot
deel per 1 juli 2021 in werking getreden en derhalve in de Nederlandse wetgeving
geimplementeerd Flet gaat hier onder andere om regelgeving op het gebied van afstandsverkopen
en over aanvullende bepalingen betreffende de btw plicht van platforms en bijkomende bepalingen
Tevens moesten procesbepalingen rondom de uitbreiding van het systeem van de MOSS naar OSS

en I OSS nader worden ingevuld Omdat Nederland nog niet in staat was om de nieuwe

regelgeving op 1 juli 2021 goed te implementeren wordt in de uitvoering gewerkt met een

noodspoor richtlijn e commerce

Naar verwachting zal de kennisgroep in 2022 en volgende jaren nauw worden betrokken bij deze

nadere invulling van de nieuwe regelgeving op het gebied van e commerce Tevens verwacht de

kennisgroep in de jaren na implementatie vragen over de nieuwe regelgeving te ontvangen

In 2022 wordt gestart met de implementatie van de KOR richtlijn in de Nederlandse btw

wetgeving De nieuwe wet moet in 2025 in werking treden De nieuwe regelgeving zal met name

leiden tot aanpassingen in de uitvoering
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7 2 Medewerkers

In 2021 hebben drie leden de kennisgroep verlaten en zijn er drie nieuwe leden tot de kennisgroep
toe getreden Er zijn nog twee vacatures in portefeuille maar zoiang er niet meer vragen worden

Ingediend zuiien deze vacatures niet worden gevuid Zodra daar aanieiding toe is zai de

kennisgroepvoorzitter in overieg met de teamieider bepaien op weike termijn de openstaande
vacatures worden opengesteid

Het voornemen om in 2021 met de kennisgroepieden 1 op l gesprekken te voeren is door corona

niet verwezenlijkt Nu er iets meer zicht is op de effecten van corona en op onze mogeiijkheid om

op kantoor te zijn zai de voorzitter zodra het mogeiijk is afspraken maken voor een

voortgangsgesprek op kantoor naar verwachting in voorjaar en zomer In ieder gevai zai de

voorzitter naar de nieuwe ieden gaan op het kantoor waar zij werkzaam zijn Daarbij zai ook de

teamieider van het kennisgroepiid worden uitgenodigd

Desgewenst dat kan op initiatief van de teamieider van het kennisgroepiid of van de voorzitter

zijn is er contact met de teamieider van het kennisgroepiid Dit kan bijvoorbeeld het gevai zijn ais

een kennisgroepiid tijdeiijk minder beschikbaar is bijvoorbeeid door procedures Het jaarversiag
kan door de kennisgroepieden aan hun teamieider ter beschikking worden gesteid

7 3 Organisatorisch

In 2021 heeft nog een inhaalsiag van oude kennisgroepvragen plaatsgevonden In 2022 zai de

nadruk komen te iiggen op het verkorten van de dooriooptijd zonder dat daar de inhoudelijke
kwaliteit onder komt te lijden De verwachting is dat het verkorten van de dooriooptijd tevens de

drempei veriaagt voor coliega s om kennisgroepvragen in te dienen

FJZ zai net ais in de eerdere jaren in een zo vroeg mogelijke fase worden meegenomen in de

behandeiing van rechtsvragen Daartoe zai in ieder gevai maandelijks overleg plaatsvinden tussen

het dagelijks bestuur van de kennisgroep en FJZ Zo nodig wordt FJZ tussentijds via de e mail en

telefonisch op de hoogte gehouden van ontwikkelingen

De kennisgroep zai ook dit jaar actief betrokken zijn bij het verzorgen van EP s en cursussen e d

We wilien samen met de kennisgroep OB Aigemeen de andere kennisgroep omzetbeiasting de

kennisgroepen omzetbeiasting nog beter onder de aandacht van de heffingsmedewerkers
omzetbeiasting brengen In verband met corona is dat in 2021 niet zo goed geiukt De voorzitters

van de twee kennisgroepen streven er nu naar om in medio 2022 te beginnen om in eik

vaktechnisch overieg omzetbeiasting de piaats de werkwijze en de resuitaten van de kennisgroep
in het fiscaie iandschap te beiichten Daarnaast wordt in het beiang van eenheid van beieid en

uitvoering in overieg met de lavaco s bij de vaco s aandacht gevraagd van het stellen van

rechtsvragen en helpdeskvragen

Bijiage BI CDVT KG 210 05 01 2022
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geanonimiseerd standpunt

casus verwerkt vanaf

Naam vraagsteller

01 01 2020 datum opmaak 05 01 2022

DoorlooptiJ Dagen wachten op

d in dagen openstaan akkoord

VVetsartikel regeling etc Kantoor

vraagsteller

Datumgepubliceerd naar B B

verstuurd

verwerkt in Datum

besluit

Segment

vraagstellerbinnenkomst verzending

bij kg antwoord d FJZ

door kg
L
OB 11 21 10 2021

21 10 2021

12 08 2021

16 07 2021

28 04 2021

14 04 2021

14 04 2021

10 03 2021

22 02 2021

04 02 2021

01 02 2021

21 01 2021

04 01 2021

06 08 2020

22 09 2020

24 08 2020

06 08 2020

06 08 2020

09 07 2020

03 04 2020

26 02 2020

MKB

anders lavaco

anders lavaco

MKB

MKB

Utrecht 76

76e commerce

146e commerce

OB 11

OB 11

14 12 2021

28 12 2021

30 11 2021

151

244

OB 7 GO 230

OB 11

OB 11

MKB 266

11 10 2021

28 12 2021

31 08 2021

09 08 2021

23 11 2021

25 11 2021

15 06 2021

21 03 2021

MKB 215

OB 7 GO 309

OB 17b MKB 208

OB 7 5 1 2e GO 189

OB 17b

OB 11

30 09 2021 GO 306

MKB 325

OB 7 MKB 313

OB 11

OB 11

OB 11

OB 11

MKB 180

MKB 499

15 06 2021

30 09 2021

GO 313

MKB 420

OB 7 GO 545

OB 11 25 11 2021

16 06 2021

MKB 601

MKB 476
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bijgewerkt vanaf

2020

Kennisgroep 210 OB Overheid Vrijstellingen en Internationaal

KG 210 jaar soort activiteit behoort bij casus tijdsbesteding overige activiteiten

tijdsbesteding lopend jaarin dagen
KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

2021 overig
2021 overig
2021 overig

2021 overig
2021 overig
2021 overig
2021 overig
2021 overig
2021 overig

2021 overig
2021 overig
2021 overig
2021 overig

2021 overig

ad hoc vragen

Besiuit btw heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies

Wijzigingsbesluit btw heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies

Wijzigingsbesluit registratiedrempel voor kleine ondernemers

Besiuit uitvoervan goederen als reizigersbagage

Toeiichting label I

Toeiichting label II

Working paper 1018 Guidelines on the recharging of electric vehicles

Besiuit reisbureauregeling

Working paper 1021 Guidelines on the EU place of supply threshold

Vraag van Lavaco over Loot onderwijs

Wijzigingsbesluit ter beschikking stellen van personeel
Besiuit Fiscaal Vertegenwoordiging

BTW gevolgen COVID 19 bemonsteringen

2021
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Kennisgroep 210 OB Overheid Vrijstellingen en Internationaal

Segmenfmm Taak

totaal FTE

User Id Stanopiaats FTE Lid sindswaam

4 10

0 80 9 1 2018

0 60 5 1 2015

0 20 9 1 2016

0 20 5 1 2016

0 20 9 1 2016

0 20 9 1 2016

0 20 5 1 2015

0 20 7 1 2019

0 20 7 1 2019

0 20 1 1 2022

0 20 1 1 2022

0 20 1 1 2022

0 20 11 1 2019

0 25 10 1 2013

0 25 1 1 2022

Amsterdam

Eindhoven

Utrecht

Rotterdam

Rotterdam

Heerlen

GO Noordoost Enschede

Doetinchem

Middelburg

Amsterdam

GO Noordwest Amsterdam

Eindhoven

Almelo

Den Haag

Den Haag

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

KG 210

voorzitter

secretaris

CD VT

GO Zuid

GO Midden

Douane

GO West

Lid

Lid

Lid

Lid PDB

Lid

Lid 5 1 2e MKB5 1 2e

Lid MKB

Lid MKB

Lid

Lid MKB

Ontwikkelplek
BenB

BenB

MKB

CD VT

CD VT

1630876 00007



Jaarverslag 2017

Kennisgroep Overdrachtsbelasting

5 1 2e Corporate Dienst Vaktechniek

kennisgroep Overdrachtsbelasting

Aan

Van 5 1 26

Januari 2018
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Hoofdstuk 1 Samenvatting

De OVB wordt gerekend tot de overige middelen Hoewel de opbrengst niet onaanzienlijk is is

slechts een beperkt aantai 40 medewerkers werkzaam in dit tnooie en uitdagende middel

Medewerkers zijn ook vaak meertalig Niet enkei qua achtergrond maar ook qua tijdsbesteding

De OVB is gekoppeld aan de OB Verantwoordelijk in fiscaal technische zin voorde OVB zijn de

VTA VaCo en LaVaCo OB Enerzijds is hun OVB kennis in veel gevalien beperkt anderzijds
vereisen de OB werkzaamheden veel aandacht en dus tijd

Gezien het aantai medewerkers werkzaam in de OVB is er niet een overlegstructuur vergelijkbaar
met and ere middeien kantoor overleg Yegio overleg iandelijk overleg Erzijn kantoren met

slechts een OVB medewerker Niet overai is een soort regio overleg Het iandelijk overleg vindt

drie keer per jaar plaats
Medewerkers OVB weten elkaar op een andere manier te vinden Via CP Maar ook de iijnen naar

B B en de kennisgroep zijn kort Casus worden vaak meegegeven meegenomen naar KG

vergaderingen Maar bijstand wordt ook anderszins denk aan dossierbehandeling meelezen

schrijven in procedures bijstand bij mondeiinge behandeiing procedures vormgegeven

De KG is er voorde beantwoording van rechtsvragen en moeilijke heipdeskvragen Lange jaren
vindt discussie piaats over het onderscheid De KG OVB maakt dat onderscheid niet meer De

echte KG vragen worden als rechtsvraag aangemerkt De vragenstelier dient deze op de

voorgeschreven wijze met pre advies in

Leden van de kennisgroep woekeren met de ook voorde kennisgroep beschikbare tijd Vaak

dient voorrang gegeven te worden aan het primaire proces

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke terugblik op 2017

Antwoorden op rechtsvragen2 1

Terugoverdracht econoom en art 9 4 WBR

Verkrijging zorgappartementen 2 of 6

Verkrijging WKO Vrijsteiling art 15 1 y WBR van toepassing

Verkrijging ondergrond waterbassin Vrijsteiling art 15 1 q WBR

Juridische fusie moeder dochter

Toepassing art 12 WBR van toepassing bij verdeling vastgoedportefeuilie

Antwoorden op heipdeskvragen2 2

Zie onder samenvatting

2 3 Beleidsb esiuiten

Maatstafvan heffing OVB

Samenioop OB OVB

Ondernemingsfaciiiteiten

De kennisgroep wordt steeds betrokken bij OVB gereiateerde aanpassingen van

beleidsbesluiten

2 4 UTNS

Verkenning woningbegrip in de overdrachtsbeiasting Dit heeft nog nietgeleid tot

aanpassing van regelgeving Gewacht wordt op de resuitaten van iopende procedures

Voorstellen aanpassing wetgeving

Voorstel Boete voorde niet tijdig betalende notaris
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5 1 21

Ondersteuning aan DGFZ2 6

Zie onder 2 4

Opieidingen c a2 7

Basiscursus OVB Ontwikkeld en verzorgd
Bijdrage themadag OVB

Periodieke EP GO Amsterdam Toegankelijk voor eenieder

Voorlichting bij SCHERF O a BOR en art 4 WBR

Deelname FTO OVB en regio overleg OVB

2 8 Overig

Memo s die in 2017 verschenen zijn Zie intranet onder handleidingen en bijiagen verslagen
FTO OVB

• Gevolgen arresten HR 24 2 2017 art 14 lid 2 WBR en beslisschema

• Interne afstemming OB en OVB heffing bij vooroverleg Vastgoedtransacties Art 15 1 a

WBR

• Zakelijke overwegingen art 5bis Ubbr

• Handreiking Zorgvastgoed en art 14 lid 2 WBR

• Vervallen vrijstelling art 15 1 a WBR binnen 10 jaar na verkrijging

Bijstand Indexering Canon Artikel 11 WBR Discussie met de Kring Amsterdam Notarissen

Beoordeling en aanpassing actualiteit OVB informatie op internetsite BD

Fiscaal technische aandachtspunten voor de notaris
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Hoofdstuk 3 2017 in cijfers

label 1 Rechtsvragen
Aantal

Voorraad op 1 januari 2017 3

Voorraad op 31 december 2017 2

Aantal inqekomen rechtsvragen in 2017 6

Aantal antwoorden op rechtsvragen in 2017 7

label 2 Helpdeskvragen
Aantal

Voorraad op 1 januari 2017

Voorraad op 31 december 2017

Aantal ingekomen helpdeskvragen in 2017

Aantal antwoorden op helpdeskvragen in 2017

Aan doorlooptijden wordt amper aandacht besteed De behandelaars van de ingediende vraag

zoeken wel contact met de vragensteller als beantwoording lang er gaat duren

In urgente gevallen wordt de vraag meteen in behandeling genomen en zo snel als mogelijk
beantwoord

In 2017 heeftde kennisgroep aan 3 beleidsbesluiten zowel nieuwe als updates van bestaande en

intrekkingen meegewerkt Datzijn
• Maatstaf van heffing OVB
• Samenloop OB OVB

• Ondernemingsfaciliteiten
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Hoofdstuk 4 Medewerkers van de kennisgroep

label 3 Samenstelling kennisgroep op 31 december 2017

Rol voorzitter

secretaris lid of

ontwikkelplek

Naam Segment De

kennisgroe ptaak
betreft 3 25 fte

Voorzitter MKB 0 4

Secretaris GO 0 1

Lid MKB 0 1

Lid GO VKC 0 9

KG OVB VKC

KG ROW

Lid GO 0 1

Lid MKB 0 2

5 1 2e Lid PDB 0 25

Lid GO

Lid GO VKC 1

KG OVB VKC

Ontwikkelplek GO

B B

B B

CCB

CCB

Zie toelichting bij bemensing KG april 2017 De KG leden zijn al langdurig werkzaam in de OVB

De middelen OB IB en VPB zijn vertegenwoordigd
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Hoofdstuk 5 Contacten van de kennisgroep

Participatie werkgroep 2 6 ingesteld door FTO OVB Afstemming tariefproblematiek
B B Neemtdeel aan de KG vergaderingen
DG Bel Contacten lopen veelal via B B Incidenteel deelname aan vergaderingen KG

UTNS Zie onder 2 4

DGFZ Zie onder 2 5

KG SW Incidenteel

In voorkomende gevallen vindt afstemming plaats met de LaVaCo
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Hoofdstuk 6 Organisatorisch en overig

Maandelijks vindt overleg plaats Zo nodig indienen jurisprudentie nieuwe regelgeving e d dit

vereisen vinden extra bijeenkonnsten plaats

De voor de werkzaamheden van de KG beschikbare tijd is voor de leden beperkt Problematiek

blijft liggen Voor anticiperend acteren naar aanleiding van publicaties in vaktijdschriften

voorgenomen regelgeving ontwikkelingen in de maatschappij is al helemaal geen tijd Er is al

eerder voor gepleit lidmaatschap kennisgroep zou full time moeten zijn
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Hoofdstuk 7 Vooruitblik op 2018

Ontwikkelingen7 1

Mede CKC vormgeven aan verdiepingscursus OVB

Evaluatie wettelijke regelingen
Nadere invulling ontwikkelingen jurisprudentie aanpassing regelgeving begrip woning

7 2 Medewerkers

heeft met ingang van 2018 de belastingdienst verlaten

verlaat de belastingdienst najaar 2018
5 1 2e

7 3 Organisatorisch

9
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Hoofdstuk 1 Samenvatting

De overdrachtsbelasting behoort tot de keten overige middelen KOM Hoewel de opbrengst met

zo n 2 8 miljard per jaar niet gering is zijn er slechts circa 50 FTE werkzaam binnen de

overdrachtsbelasting Veel medewerkers besteden slechts een gedeelte van hun tijd aan de

overdrachtsbelasting Zij combineren de overdrachtsbelasting vaak met omzetbelasting of

vennootschapsbelasting Bij de meeste kantoren zijn de medeiwerkers ondergebracht bij MKB voor

een klein deel bij GO en in een enkel geval bij CAP

De OVB is voor de gekoppeld aan de OB De vaktechnische escalatielijn loopt via de VTA VaCo

en LaVaCo OB Enerzijds is hun OVB kennis in veel gevallen beperkt anderzijds vereisen de OB

werkzaamheden veel aandacht en dus tijd

Gelet op het gering aantal medewerkers wijkt de overlegstructuur voor de overdrachtsbelasting af

van de structuur voor de andere grote middelen Er zijn kantoren met slechts een of twee

medewerkers Veel kantoren nemen inmiddels wel deel aan een reglonaal overleg Daarnaast is er

drie keer per jaar een landelijk overleg FTO De medewerkers weten elkaar meestal wel te

vinden bijvoorbeeld via CP of e mail Ook zijn de lijnen naar B B en de kennisgroep kort Casus

worden vaak meegegeven meegenomen naar KG vergaderingen Maar bijstand wordt ook

anderszins denk aan dossierbehandeling meelezen schrijven in procedures bijstand bij
mondelinge behandeling procedures vormgegeven

De kennisgroep maakt na een jarenlange discussie geen onderscheid meer tussen rechtsvragen
en moeilijke helpdeskvragen Vragen die niet onder de noemer kennisgroepvraag vallen

worden in overleg met de vragensteller als collegiale bijstand afgedaan De vragensteller dient een

kennisgroepvraag op de voorgeschreven wijze met pre advies in Opmerkelijk voor dit jaar is dat

het aantal ingediende vragen 20 aanzienlijk hoger is dan in 2017 6

Leden van de kennisgroep woekeren met de ook voor de kennisgroep beschikbare tijd Vaak

dient voorrang gegeven te worden aan het primaire proces wat ten koste gaat van het werk voor

de kennisgroep

De samenstelling van de kennisgroep is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven Per 31 december 2018

heeft de kennisgroep feestelijk afscheid genomen van als voorzitter5 1 2e
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Hoofdstuk 2 Inhoudelijke terugblik op 2018

2 1 Antwoorden op rechtsvragen

1 Vragen met betrekking tot het tarief naar aanleiding van de uitspraken van de Hoge
Raad van februari 2017 inzake de term woning Hoe moet dit worden toegepast op

andere onroerende zaken zoals kloosters en verpleeghuizen

2 Fusies van woningcorporaties Wordt voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling
van artikel 15 lid 1 letter h WBR juncto artikel 5d UB Is sprake van overgang van alle

activa en passiva en of is sprake van commerciele factoren

3 Vraag van de kennisgroep omzetbelasting inzake afstemming met betrekking tot hun

standpunt inzake artikel 3 lid 4 OB

2 2 Antwoorden op helpdeskvragen

Zie onder samenvatting

2 3 Beleidsbesluiten

1 Ondernemingsfaciliteiten d d 25 mei 2018 nr 2018 50125

De kennisgroep w ordt steeds betrokken bij OVB gerelateerde aanpassingen van

beleidsbesluiten

2 4 UTNS

1 Onderzoek uitvoeringsgevolgen differentiatie overdrachtsbelasting

2 Quickscan introductie nultarief overdrachtsbelasting voor starters en een 10 tarief

voor een derde woning

3 Quickscan verhogen tarief woningen bij aankoop door niet natuurlijk persoon

5 1 2i

2 6 Ondersteuning aan DGFZ

Zie onder 2 4

4
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2 7 Opieidingen c a

1 Docentschap basiscursus overdrachtsbelasting Er is dit jaar eenmaal een basiscursus

overdrachtsbelasting gegeven De vier docenten zijn lid van de kennisgroep

2 Ontwikkeling en docentschap verdiepingsmodules overdrachtsbelasting Er ziJn in het

vierde kwartaal 2018 twee verdiepingsmodules gegeven Het betrof de onderwerpen
Civiel recht en de vrijstellingen die vallen onder artikel 15 lid 1 letter h WBR waarbij
de nadruk lag op de juridische fusie juridische splitsing en de interne reorganisatie

3 Organiseren themadag overdrachtsbelasting op 8 maart 2018

2 8 Overig

Memo s die in 2018 verschenen of zijn bijgewerkt Zie intranet onder handleidingen en

bijiagen verslagen FTO OVB

Gevolgen arresten HR 24 2 2017 art 14 lid 2 WBR en beslisschema1

2 Ambtshalve vermindering bij lage tarief woningen

3 Artikel 5d UB bij woningcorporaties n a v uitspraak HR
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Hoofdstuk 3 2018 in cijfers

label 1 Rechtsvraqen

Aantal

Voorraad op 1 januari 2018 3

Voorraad op 31 december 2018 9

Aantal inqekomen rechtsvraqen in 2018 20

Aantal antwoorden op rechtsvraqen in 2018 14

label 2 Helpdeskvraqen
Aantal

Voorraad op 1 januari 2018

Voorraad op 31 december 2018

Aantal inqekomen helpdeskvraqen in 2018

Aantal antwoorden op helpdeskvraqen in 2018

Aan doorlooptijden wordt amper aandacht besteed De behandelaars van de ingediende vraag

zoeken wel contact met de vragensteller als beantwoording lang er gaat duren

In urgente gevallen wordt de vraag meteen in behandeling genomen en zo snel als mogelijk
beantwoord

In 2018 heeft de kennisgroep aan 1 beleidsbesluit meegewerkt Dat betreft het besluit

Ondernemingsfaciliteiten
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Hoofdstuk 4 Medewerkers van de kennisgroep

label 3 Samenstelling kennisgroep op 31 december 2018

Rol voorzitter

secretaris lid of

ontwikkeiplek

SegmentNaam De

kennisgroeptaak
betreft 3 2S fte

0 4Voorzitter MKB

Secretaris GO 0 1

Lid 0 1MKB

Lid GO VKC 0 9

KG OVB VKC

KG ROW^

Lid MKB 0 2

Lid CAP 0 25
5 1 2e

Lid GO 0 2

Lid GO VKC 1

KG OVB VKC

Ontwikkeiplek GO

B B

B B

CCB

CCB

De meeste leden zijn ai langdurig werkzaam in de OVB en voor de kennisgroep De middelen OB

IB en VPB zijn vertegenwoordigd
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Hoofdstuk 5 Contacten van de kennisgroep

Participatie werkgroep 2 6 ingesteld door FTO OVB Afstemming tariefproblematiek

Participatie werkgroep aanhorigheden artikel 14 lid 2 WBR

B B Neemt deel aan de KG vergaderingen

DG Bel Contacten lopen veelal via B B Incidenteel deelname aan vergaderingen KG

UTNS Zie onder 2 4

DGFZ Zie onder 2 5

Andere kennisgroepen zoals SW Omzetbeiasting en Fusies en fiscaie eenheden incidenteei

Fiscaai iandeiijk overieg FTO voorzitter kennisgroep zit deze vergadering voor en enkele ieden

van de kennisgroep nemen deei aan het overieg

In voorkomende gevaiien vindt afstemming plaats met de LaVaCo
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Hoofdstuk 6 Organisatorisch en overig

Maandelijks vindt overleg plaats Zo nodig indienen jurisprudentie nieuwe regelgeving e d dit

vereisen vinden extra bijeenkomsten plaats De leden van de kennisgroep hebben verder

regelmatig via e mail of CP contact met elkaar Kennisgroepvragen en antwoorden worden op CP

geplaatst

Voor het land belangrijke standpunten worden via het FTO met de medewerkers gedeeld Wanneer

het belangrijk is dat medewerkers eerder van een standpunt op de hoogte zijn wordt dit gedeeld
via e mail

De voor de werkzaamheden van de KG beschikbare tijd is voor de leden beperkt Problematiek

blijft liggen Voor anticiperend acteren naar aanleiding van publicaties in vaktijdschriften
voorgenomen regelgeving ontwikkelingen in de maatschappij is al helemaal geen tijd Net als in

voorgaande jaren is er genoeg reden ervoor te pleiten het lidmaatschap van de kennisgroep
fulltime te laten zijn
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Hoofdstuk 7 Vooruitblik op 201d

7 1 Ontwikkelingen

Mede met CKC vormgeven aan nieuwe verdiepingsmodules OVB Er staan nog een aantal

onderwerpen op de planning zoals artikel 4 WBR de vrijstellingen 15 1 b e en f en de

economische eigendom Hier moet nog lesmateriaai voor worden ontwikkeld en de modules

zullen dan in de loop van 2019 worden gegeven Afhankelijk van de behoefte van de

medewerkers zullen mogelijk nog andere onderwerpen aan de orde komen

Docentschap basiscursus OVB voor nieuwe medewerkers Er zijn in 2018 veel nieuwe

medewerkers bij de overdrachtsbelasting binnengekomen Ook zullen er in 2019 nog een

aantal nieuwe collega s starten In september oktober 2019 zal weer een basiscursus

worden gegeven

De themadag staat voor 2019 gepland op 11 maart De onderwerpen die op die dag aan de

orde komen zijn de BOR regeling framing fraude preventie in het notariaat en

actualiteiten

Nadere Invulling ontwikkelingen jurlsprudentie aanpassing regelgeving begrip woning
naar aanleidlng van de uitspraken van de Hoge Raad van 2017 en de in 2018 ontstane

jurlsprudentie met betrekking tot onder andere transformatiepanden

Nadere invulling ontwikkelingen jurisprudence aanpassing regelgeving vrijstelling artikel

15 1 b WBR in combinatie met artikel 4 WBR naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge
Raad van 30 november 2018 Deze uitspraak maakt helaas nog lang niet voor alle situaties

duidelijk of en hoe de vrijstelling van toepassing is

Intranet wordt stapsgewijs geheel vernieuwd en ook de site voor de overdrachtsbelasting
wordt aangepast De kennisgroep zal meekijken om te zien of alle relevante informatie voor

de medewerkers op de juiste wijze beschikbaar komt

7 2 Medewerkers

5 1 2e per 1 januari 2019 de Belastingdienst verlaten Er is een vacature voor

een nieuwe voorzitter

7 3 Organisatorisch
De voorzitter van de kennisgroep valt per 1 januari 2019 volledig onder CD Vaktechniek

Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing van de vaktechnische infrastructuur voor

het middel overdrachtsbelasting
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Hoofdstuk 1 Samenvatting

De overdrachtsbelasting OVB behoorttot de keten overige middelen KOM De OVB

vertegenwoordigt een opbrengst van zo n 2 8 miljard per jaar miljoenennota 2019 en er zijn

ongeveer 49 FTE werkzaam binnen de overdrachtsbelasting Veel medewerkers besteden slechts

een gedeelte van hun tijd aan de overdrachtsbelasting Processen als vooroverleg behandeling van

bezwaar en beroep zijn hierbij leidend Medewerkers combineren de overdrachtsbelasting vaak met

omzetbelasting OB of vennootschapsbeiasting VPB Bij de meeste kantoren zijn de

medewerkers ondergebracht bij Midden en Klein Bedrijf MKB voor een klein deel bij Grote

Ondernemingen GO en in een enkel geval bij Centraal Administratieve Processen CAP en

Particulieren P

De OVB is in 2019 voor wat betreft de vaktechnische structuur gekoppeld aan de omzetbelasting
OB De vaktechnische escalatielijn loopt via de Vaktechnische Aanspreekpunten VTA

Vaktechnische Coordinatoren VaCo en Landelijk Vaktechnische Coordinatoren LaVaCo OB

Enerzijds is hun OVB kennis in veel gevallen beperkt anderzijds vereisen de OB werkzaamheden

veel aandacht en dus tijd Eind december 2019 is de Vaktechnische escalatielijn gewijzigd en is er

voor een maatwerkoplossing gekozen De lijn is nu

Hoofd onderdeel Landelijke Coordinatie van CD Vaktechniek

Voorzitter kennisgroep OVB

3 VTA s OVB landelijke dekking voor GO MKB P en CAP

Medewerkers OVB

Gelet op het beperkt aantal medewerkers dat zich bezighoudt met overdrachtsbelasting wijkt de

overlegstructuur voor de overdrachtsbelasting af van de structuur voor de andere grote
middelen Erzijn kantoren met slechts een of twee medewerkers Veel kantoren nemen inmiddels

wel deel aan een regionaal overleg Daarnaast is het de bedoeling dat er drie keer per jaar een

landelijk fiscaal technisch overleg FTO plaatsvindt Als gevolg van de wisselingen binnen de

kennisgroep en de wijzigingen in de escalatiestructuur heeft het FTO in 2019 grotendeels
stilgelegen Flierbij moet worden aangetekend dat de ervaring is dat de medewerkers elkaar

meestal wel weten te vinden bijvoorbeeld via Connect People CP of e mail Voor 2020 is

inmiddels de eerste datum voor een FTO gepland

De lijnen van de kennisgroep zijn kort zowel naar de collega s in het land als naar CD

Vaktechniek Brieven Beleidsbesluiten B B en Fiscaal Juridische Zaken FJZ Casus worden

vaak meegegeven meegenomen naar KG vergaderingen Maar bijstand wordt ook anderszins

denk aan dossierbehandeling meelezen schrijven in procedures bijstand bij mondelinge
behandeling procedures vormgegeven

De kennisgroep heeft in 2018 en 2019 geen onderscheid gemaakt tussen rechtsvragen en

moeilijke helpdeskvragen Flet is niet gelukt om een duidelijk onderscheid te definieren tussen de

beide begrippen Vragen die niet onder de noemer kennisgroepvraag vallen worden in overleg
met de vragensteller als collegiaie bijstand afgedaan De vragensteller dient een kennisgroepvraag
op de voorgeschreven wijze met pre advies in Vanaf 1 januari 2020 vindt er een beoordeling en

check op volledigheid plaats door de VTA s alvorens de vragen aan de kennisgroep worden

voorgelegd Flet aantal vragen aan de kennisgroep groeit Met 6 vragen in 2017 naar 20 vragen in

2018 In 2019 zijn zelfs 30 vragen aan de kennisgroep voorgelegd

Leden van de kennisgroep woekeren met de ook voor de kennisgroep beschikbare tijd Vaak

dient voorrang gegeven te worden aan het primaire proces wat ten koste gaat van het werk voor

de kennisgroep

De samenstelling van de kennisgroep is in 2019 gewijzigd als gevolg van onder andere het vertrek

van de voorzitter pensioen en de waarnemend voorzitter Daarnaast heeft er een wisseling
plaatsgevonden op de ontwikkelplek per 1 november 2019 In 2020 zullen de openstaande plekken
naar verwachting verder worden ingevuld
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Hoofdstuk 2 Inhoudelijke terugblik op 2019

2 1 Antwoorden Op rechtsvragen

1 Vragen met betrekking tot het tarief 2 of 6 Is er sprake van een woning

2 Vragen met betrekking tot de toepassing van de vrijsteiiing op grond van artikei 15 lid

1 letter b Wet op belastingen van rechtsverkeer WBR

3 Uitleg van het consolidatiebegrip bij onroerendezaakrechtspersonen art 4 WBR

4 Verdeling onroerende zaken artikei 7 en artikei 12 WBR

5 Inbreng gedeelte buitenvennootschappelijk bedrijfsvermogen op grond van artikei 15

lid 1 letter e onder 2 WBR

6 Toepassing van artikei 13 WBR bij opeenvolgende verkrijgingen van de dezelfde

goederen door dezelfde verkrijger

7 Vraag van de kennisgroep omzetbelasting inzake afstemming met betrekking tot hun

standpunt inzake artikei 3 lid 4 Wet OB

8 Veilingkosten en maatstaf van heffing

9 Samenloopvrijstelling Omzetbelasting OVB

10 Verkrijging landbouwgrond vrijsteiiing 15 lid 1 letter q WBR

11 Economische eigendom m b t de Natuurschoonwet

12 Erfpacht op vicariegronden en waardering

13 Toepassing vrijsteiiing artikei 15 lid 1 letter y WBR m b t een WKO installatie

14 Toepassing vrijsteiiing artikei 15 lid 1 letter h WBR en artikei 5a Uitvoeringsbesluit

Belastingen van Rechtsverkeer UBBR

15 Oprichting en ontbinding van een vennootschap onder firma v o f

16 Economische eigendomsoverdracht erfpacht

2 2 Antwoorden op helpdeskvragen

Zie onder samenvatting

2 3 Beleidsbesluiten

De kennisgroep wordt steeds betrokken bij OVB gerelateerde aanpassingen van

beleidsbesluiten Zo is er meegewerkt aan
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Besluit overdrachtsbelasting Teruggaaf van betaalde belasting van 3 oktober 2019 nr

0iq 1 81Q0

5 1 2i

2 4 Uftvoeringstoets nieuwe stijt UTNS

1 Verhogen van het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet woningen

5 1 2i

2 6 Ondersteuning aan FJZ

1 Memo voor onderzoek m b t starterstarief en beleggerstarief

2 Memo Gevolgen arrest Hoge Raad 13 September 2019 over de toepassing van de

splitsingsvrijsteiiing in de overdrachtsbeiasting tezamen met kennisgroepen Fusies en

fiscaie eenheid en Aanmerkeiijk beiang Voorstei aanpassen artikel 5c UBBR

2 7 Opieidingen c a

Docentschap basiscursus overdrachtsbeiasting Er is dit jaar eenmaai een basiscursus

overdrachtsbeiasting gegeven oktober november De drie docenten zijn lid van de

kennisgroep

1

2 Organiseren themadag overdrachtsbelasting op 11 maart 2019 De onderwerpen die op
die dag aan de orde zijn gekomen zijn de BOR regeling framing fraudepreventie in

het notariaat en actualiteiten een van de sprekers is lid van de kennisgroep

2 8 Overig

Overdrachtsbelasting is onderdeel van de keten overige middelen De kennisgroepvoorzitter
en leden van de kennisgroep sluiten zo nodig aan bij verschillende overleggen waaronder

het regie overleg overdrachtsbelasting het fiscaal organisatorisch overleg
overdrachtsbelasting en werkgroepen op onderwerpen met betrekking tot de

overdrachtsbelasting vanuit de keten

De kennisgroep heeft daarnaast meegewerkt aan een aantal memo s dan wel een aantal

memo s opgesteld of bijgewerkt Memo s die in 2019 verschenen of zijn bijgewerkt Zie

intranet onder handleidingen en bijiagen verslagen FTO OVB

Notitie aangifte en indientermijn
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Memo Splitsing in het zicht van de verdeling van een huwelijksgemeenschap i v m een

echtscheiding in relatie tot de BOR

Splitsingsvrijstelling BOR

Notitie Toepassing artikel 4 lid 4 letter a Wet Belastingen van Rechtsverkeer

Notitie Gevolgen arresten 30 november 2018

Notitie ondernemer en onderneming en voortzetting bedrijfsvoering
Notitie artikel 15 lid 1 letter b Wet Belastingen van Rechtsverkeer

Reikwijdte november arresten

Doeleis bij rechtspersonen die de eigendom houden ten titel van beheer

Zonnepanelen op verzoek kennisgroep eigenwoning
Beeidkrantbericht over de gevolgen van het splits ngsarrest HR 13 September 2019

Hoofdstuk 3 2019 in cijfers

label 1 Rechtsvraqen

Aantal

Voorraad op 1 ianuari 2019 7

Voorraad op 31 december 2019 14

Aantal inqekomen rechtsvraqen in 2019 30

Aantal antwoorden op rechtsvraqen In 2019 23

label 2 Helpdeskvraqen

Aantal

Voorraad op 1 ianuari 2019

Voorraad op 31 december 2019

Aantal inqekomen helpdeskvraqen in 2019

Aantal antwoorden op helpdeskvraqen in 2019

De kennisgroep heeft in 2018 en 2019 geen onderscheid gemaakt tussen rechtsvragen en

moeilijke helpdeskvragen Het is niet gelukt om een duidelijk onderscheid te definieren tussen de

beide begrippen Vragen die niet onder de noemer kennisgroepvraag vallen worden in overleg
met de vragensteller als collegiale bijstand afgedaan

De afgelopen twee jaren neemt het aantal vragen aan de kennisgroep toe van 6 vragen in 2017

naar 20 vragen in 2018 en 30 vragen in 2019 Dit is opvallend Collega s in het land weten de

kennisgroep te vinden

In 2019 is beperkt aandacht besteed aan de doorlooptijden als gevolg van personele wisselingen
en beperkte beschikbare tijd van de leden In 2019 hebben namelijk een tweetal wisselingen qua

voorzitterschap plaatsgevonden en hebben de leden van de kennisgroep dit onderling opgevangen

De behandelaars van een ingediende vraag zoeken indien nodig contact met de vragensteller als

beantwoording lang er gaat duren

In urgente gevallen wordt uiteraard de vraag meteen in behandeling genomen en zo snel als

mogelijk beantwoord

In 2019 heeft de kennisgroep aan beleidsbesluiten meegewerkt Dat betreft het besluit

Overdrachtsbelasting Teruggaaf van betaalde belasting van 3 oktober 2019 nr 2019 128190

Daarnaast is input geleverd voor een concept beleidsbesluit met betrekking tot het belastbaar feit
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Hoofdstuk 4 Medewerkers van de kennisgroep

label 3 Samenstelling kennisgroep op 31 december 2019

Rol voorzitter

secretaris lid of

ontwikkeiplek

DirectieNaam

VaktechniekVoorzitter

Secretaris GO

Lid GO VKC

Lid MKB

Lid P

Lid GO

Lid GO VKC

5 1 2e Ontwikkeiplek GO

B B

B B

CCB

CCB

VKC

Lid

Lid

De meeste leden zijn al langdurig werkzaam in de OVB en voor de kennisgroep Met VKC de CCB

en B B zijn vertegenwoordigd en enkele leden zijn tevens werkzaam in andere middelen zoals de

omzetbelasting inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 5 1 2e |is in 2019

aangesloten bij de kennisgroep Daarnaast nemen sinds eind 2019 de VTA s OVB bij toerbeurt deel

aan de vergadering
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Hoofdstuk 5 Contacten van de kennisgroep

Participatie werkgroep 2 6 ingesteld door FTO OVB Afstemming tariefproblematiek

B B Neemt deel aan de KG vergaderingen

FJZ Contacten lopen veelal via B B Incidenteel deelname aan vergaderingen KG Periodiek vindt

overleg plaats tussen de kennisgroep voorzitter de medewerkers van B B en de collega van FJZ

Zo nodig sluiten medewerkers van cassatie aan

UTNS Zie onder 2 4

FJZ Zie onder 2 5

Andere kennisgroepen zoals SW Omzetbelasting en Fusies en fiscale eenheden Aanmerkelijk
belang incidenteel Gezamenlijk is de notitie splitsingsvrijstelling opgesteld waarbij voorgesteld
wordt uit artikel 5c van het uitvoeringsbesluit overdrachtsbelasting te wijzigen Deze gezamenlijke
notitie van de kennisgroepen overdrachtsbelasting Fusies en fiscale eenheden en Aanmerkelijk
belang is door het management van de Corporate Dienst Vaktechniek aangeboden aan FJZ

Fiscaal landelijk Technisch Overleg FTO voorzitter kennisgroep zit deze vergadering voor en

enkele leden van de kennisgroep nemen deel aan het overleg

Fiscaal Organisatorisch overleg FOA voorzitter en secretaris van de kennisgroep sluiten

afhankelijk van de onderwerpen op de agenda aan

Regie Overleg Overdrachtsbelasting voorzitter van de kennisgroep sluit aan afhankelijk van de

onderwerpen op de agenda

In voorkomende gevallen heeft afstemming plaatsgevonden met de LaVaCo OB

8
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Hoofdstuk 6 Organisatorisch en overig

Maandelijks vindt overleg plaats Zo nodig indien jurisprudentie nieuwe regelgeving e d dit

vereisen vinden extra bijeenkomsten plaats De leden van de kennisgroep hebben verder

regelmatig via telefoon e mall of CP contact met eikaar Kennisgroepvragen en antwoorden

worden op CP geplaatst en zijn alleen toegankelijk voor de leden van de kennisgroep Sinds eind

2019 worden de kennisgroepstandpunten met landelijke uitstraling gepubliceerd op een besloten

CP Medewerkers die hiervoor toegang willen moeten zich melden bij de kennisgroep voorzitter

Voor het land belangrijke standpunten worden via het FTO met de medewerkers gedeeld Wanneer

het belangrijk Is dat medewerkers eerder van een standpunt op de hoogte zIjn wordt dIt gedeeld
via e mail

De voor de werkzaamheden van de KG beschikbare tijd is voor de leden beperkt Problematiek

blijft hierdoor soms liggen dan wel antwoorden op vragen vergen een langere doorlooptijd dan

gewenst Voor anticiperend acteren naar aanleiding van pubiicaties in vaktijdschriften
voorgenomen regelgeving ontwikkelingen in de maatschappij geldt hetzelfde Aanvulling van de

kennisgroep met twee nieuwe leden moet hierin gaan helpen Essentieel is het om goede afspraken
te maken en in gesprek te gaan als blijkt dat in de praktijk de voor de kennisgroep beschikbaar

gestelde tijd door andere werkzaamheden niet kan worden benut
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Hoofdstuk 7 Vooruitblik op 2020

7 1 Ontwikkelingen

Planning voor 2020 is om een maai de basiscursus OVB aan te bieden in het najaar van

2020 Indian er voldoende behoefte animo is vanuit de Beiastingdienst kan een

kennismaking met de overdrachtsbeiastingvariant worden aangeboden

Docentschap basiscursus OVB Er zijn in 2019 veel nieuwe medewerkers bij de

overdrachtsbeiasting binnengekomen Ook zuiien er in 2020 nog een groot aantal nieuwe

collega s starten Aanvulling van docenten die de basiscursus overdrachtsbeiasting kunnen

verzorgen is wenselijk

De themadag staat voor 2020 gepland op 4 februari 2020 De onderwerpen die op die dag
aan de orde komen zijn de kennismaking met de kennisgroep voorzitter en de VTA s de

vaktechnische structuur voor de overdrachtsbeiasting bedrijfseconomische ontwikkelingen
en overdrachtsbeiasting goederenrechtelijke aspecten m b t de overdrachtsbeiasting
o m natrekking bestanddelen waterwoningen en actualiteiten

Nadere invulling ontwikkelingen jurisprudentie aanpassing regelgeving begrip woning
naar aanleiding van de uitspraken van de Hoge Raad van 2017 en 2019 en de ontstane

jurisprudentie met betrekking tot onder andere transformatiepanden kloosters etc

Nadere invulling ontwikkelingen jurisprudentie aanpassing regelgeving vrijstelling artikel

15 lid 1 letter b WBR in combinatie met artikel 4 WBR naar aanleiding van de uitspraak van

de Hoge Raad van 30 november 2018 Deze uitspraak maakt helaas nog lang niet voor alle

situaties duidelijk of en voor welk gedeelte de vrijstelling van toepassing is T a v een

aantal situaties heeft de kennisgroep inmiddels een standpunt ingenomen De openstaande
situaties volgen

Intranet wordt stapsgewijs geheel vernieuwd In 2020 en daarna zijn de overige middelen

waaronder overdrachtsbeiasting aan de beurt De kennisgroep zal meekijken om te zien of

alle relevante informatie voor de medewerkers op de juiste wijze beschikbaar komt

Helpdeskvragen worden medio 2020 gepubliceerd via een nieuw programme Quark Een

natuurlijk moment om te zien hoe de overdrachtsbeiasting hier ook op kan aansluiten

7 2 Medewerkers

De voormalig voorzitter de waarnemend voorzitter en een lid hebben gefaseerd vanaf 1

januari 2019 de Beiastingdienst verlaten dan wel de kennisgroep verlaten De

ontwikkelplek in de kennisgroep is per 1 november 2019 opnieuw ingevuld [
vanuit GO vult deze plek voor een jaar in

de kennisgroep overdrachtsbeiasting Ook wonen de VTA s bij toerbeurt de vergadering bij
Er zijn op dit moment twee vacatures voor leden De belangstellingsregistratie is

opengesteld Doel is om te zorgen voor kennisborging op de lange termijn

5 1 2e

is per 1 juli 2019 voorzitter van5 1 2e

7 3 Organisatorisch
De voorzitter van de kennisgroep is per 1 januari 2019 functioneel volledig bij CD
Vaktechniek ingedeeld
De nieuwe vaktechnische infrastructuur voor het middel overdrachtsbeiasting is met ingang
van eind 2019 van kracht en ziet er als voIgt uit

Hoofd onderdeel Landelijke Coordinate van CD Vaktechniek

Voorzitter kennisgroep OVB

3 VTA s OVB landelijke dekking voor GO MKB P en CAP

Medewerkers OVB
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Hoofdstuk 1 Samenvatting

De overdrachtsbelasting OVB behoorttot de keten overige middelen KOM De OVB

vertegenwoordigt een opbrengst van zo n € 3 miljard per jaar Miljoenennota 2020 Er zijn medio

2020 ongeveer 67 FTE werkzaam binnen de overdrachtsbelasting verdeeld over 106 medewerkers

Veei medewerkers besteden siechts een gedeelte van hun tijd aan de overdrachtsbelasting
Processen als vooroverleg behandeling van bezwaar en beroep zijn hierbij leidend Medewerkers

combineren de overdrachtsbelasting vaak met omzetbeiasting OB of vennootschapsbelasting
VPB Bij de meeste kantoren zijn de medewerkers ondergebracht bij Midden en Klein Bedrijf
MKB voor een klein deel bij Grote Ondernemingen GO en in een enkel geval bij Centraal

Administratieve Processen CAP en Particulieren kantoor Buitenland P De OVB is onderdeel van

de keten Overige middelen

De OVB heeft sinds eind 2019 een eigen vaktechnische structuur en is niet langer gekoppeld aan

de omzetbeiasting OB De vaktechnische escalatielijn loopt via de Vaktechnische

Aanspreekpunten VTA en de Landelijk Vaktechnische Coordinator LaVaCo OVB De voorzitter

van de kennisgroep Overdrachtsbelasting is ook de LaVaCo OVB Schematisch ziet dat er als voIgt
uit

Hoofd onderdeel Landelijke Coordinatie van CD Vaktechniek

Voorzitter kennisgroep OVB

3 VTA s OVB landelijke dekking voor GO MKB P en CAP

Medewerkers OVB

Gelet op het beperkte aantal medewerkers dat zich bezighoudt met overdrachtsbelasting wijkt de

overlegstructuur voor de overdrachtsbelasting af van de structuur voor de andere grote
middelen Er zijn kantoren waar siechts een of twee medewerkers OVB werken Veel kantoren

nemen inmiddels wel deel aan een regionaal overleg Daarnaast vindt er tenminste drie keer per

jaar een landelijk fiscaal technisch overleg FTO plaats De drie VTA s en de voorzitter van de

kennisgroep OVB overleggen iedere drie weken met elkaar en bespreken de lopende fiscaal

technische zaken De VTA s ontvangen vragen van collega s uit het land Zo nodig worden fiscaal

technische vragen voorgelegd aan de kennisgroep

In 2020 hebben al deze overleggen digitaal plaatsgevonden als gevolg van de Corona pandemie
Hierbij moet worden aangetekend dat los van de formele overlegstructuren de ervaring is dat de

medewerkers elkaar meestal wel weten te vinden bijvoorbeeld via telefoon Connect People CP

e mail sametime of digitale Webex meetingen

De lijnen van de kennisgroep zijn kort zowel naar de collega s in het land P MKB GO als naar de

CD Vaktechniek Brieven Beleidsbesluiten B B en de concerndirecties Uitvoerings en

Handhavingsbeleid UHB en Fiscaal Juridische Zaken FJZ Casussen worden via de VTA s met

een preadvies aan de kennisgroep aangeboden Maar daarnaast verleend de kennisgroep ook

bijstand in andere vorm Daarbij kan gedacht worden aan dossierbehandeling meelezen

schrijven in procedures bijstand bij mondelinge behandeling procedures kennissessies bijstand
tijdens het wet regelgevingsproces bijdrage aan uitvoeringstoetsen

In 2020 heeft de kennisgroep daarnaast veel bijstand en ondersteuning verricht ten aanzien van de

totstandkoming van de nieuwe Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting de problematiek rond de

vrijstelling bij taakoverdracht tussen woningcorporaties de huidige ontwikkelingen problematiek
rond de splitsingsvrijstelling en een WOB verzoek met betrekking tot bedrijfsoverdracht en de

toepassing van de vrijstelling van artikel 15 lid 1 letter b Wet belastingen op rechtsverkeer

Wbr De meeste van deze onderwerpen zullen overigens In 2021 verder doorlopen en de nodige
aandacht vergen

De kennisgroep is eind 2020 begonnen met een onderscheid te maken tussen rechtsvragen en

moeilijke helpdeskvragen In december 2020 heeft hiervoor een inhaaislag plaatsgevonden met

betrekking tot de vragen en antwoorden die in 2020 zijn afgerond Tot aan dat moment was het

niet gelukt om een duidelijk onderscheid te definieren tussen de beide begrippen Vaststelling of er
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sprake is van een rechtsvraag of een helpdeskvraag vindt nu na beantwoording van de vraag

plaats in gezamenlijk overleg tussen de collega van B B en de kennisgroepvoorzitter Voor 2021

staat op het programma om de antwoorden op de helpdeskvragen intern te gaan publiceren via

QUARK Rechtsvragen zullen dan indien van toepassing opgenomen worden in beleidsbesiuiten

Voor 2021 staat aanpassing van het Besluit Ondernemersfaciliteiten^ op het programma

De vraagsteller dient een kennisgroepvraag op de voorgeschreven wijze met preadvies in Sinds

1 januari 2020 vindt er een beoordeling en check op volledigheid plaats door de VTA s alvorens de

vraag aan de kennisgroep worden voorgelegd Hierdoor is een kwaliteitsslag gemaakt De

kennisgroep heeft in 2020 in totaal 20 vragen afgedaan Daarnaast is nog een aantal vragen

ingetrokken In 2020 heeft de nadruk gelegen op het wegwerken van de voorraad en het komen

tot werken in de actualiteit Dit is nagenoeg gerealiseerd en zal in de eerste maanden van 2021

worden afgerond Een grote deel van de 8 nog openstaande vragen is namelijk in de afrondende

fase Overige vragen die niet onder de noemer moeilijke helpdesk of rechtsvraag vallen worden in

overleg met de vraagsteller als collegiale bijstand afgedaan Deze vragen worden niet

geregistreerd

Leden van de kennisgroep zijn formeel voor een dag in de week aan de kennisgroep verbonden

Daarnaast werken zij in een uitvoeringsdirectie P MKB GO en zijn nog verbonden aan andere

kennisgroepen en of het VKC of CCB Kennisgroepleden verzorgen ook kennisoverdracht en

onderwijs en staan collega s in het land bij in bijvoorbeeld procedures De veelheid aan werk voor

een kleine groep mensen heeft gevolgen voor de beschikbare tijd voor het behandelen van

kennisgroepvragen

De samenstelling van de kennisgroep is in 2020 gewijzigd als gevolg van onder andere het vertrek

van een van de leden Daarnaast heeft een wisseling plaatsgevonden op de ontwikkelplek Een

tweetal vacatures zijn in de loop van 2020 ingevuld

Tot slot heeft de kennisgroep deelgenomen aan een pilot waarin de werkzaamheden van de

kennisgroep inclusief archivering en bestuurlijke informatie zijn ondergebracht in een nieuwe

applicatie Database Kennisgroep Overdrachtsbelasting Hiervoor zijn alle documenten die

betrekking hebben op kennisgroepvragen inclusief standpunten van Connect People overgezet naar

de nieuwe applicatie

1 1 Besluit Ondernemingsfaciliteiten 25 mei 2018 nr 2018 50125
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Hoofdstuk 2 Inhoudelijke terugblik op 2020

In dit hoofdstuk een puntsgewijze opsomming van activiteiten werkzaamheden en onderwerpen
waarbij de kennisgroep overdrachtsbelasting in 2020 betrokken was Onder de opsomming per

onderdeel een korte toelichting

2 1 Antwoorden op rechtsvragen

1 Vragen met betrekking tot juridische fusie binnen het concern

2 Vragen met betrekking tot de toepassing van de vrijsteiiing op grond van artikei 15 iid

1 onderdeei b Wbr waaronder het geval van schenking van certificaten

3 Samenioopvrijsteiiing Omzetbeiasting OVB

4 Toepassing vrijsteiiing artikei 15 iid 1 onderdeei y Wbr m b t een WKO instaiiatie

2 2 Antwoorden op helpdeskvragen

Bouwkaveis en openbaargebied1

2 Tarief verkrijging kiooster woning of niet

3 Taakoverdracht bij woningcorporaties

4 Dienstbaarheidseis artikei 4 Wbr

5 Is sprake van een OZR onroerendezaakrechtspersoon

6 Transformatie van een pand gestript en gesioopt nog geen wederopbouw

7 Afsplitsing binnen concern

8 Huuraanvullend opstal recht 2x

9 Geldt hogere tegenprestatie artikei 9 Wbr ook voor artikei 4 Wbr

Voor zowel de rechtsvragen als de helpdeskvragen geldt dat dit in alle gevallen casussen uit de

praktijk betreffen waarbij op basis van veelal een uitgebreid feltencomplex een standpunt door de

kennisgroep wordt geformuleerd Uitdaging is telkens om de beschikking te hebben over het

complete feltencomplex Door invoering van de fiscaaltechnische structuur waarbij de collega s in

het land vragen indienen via de VTA s die onder andere controleren of de feiten bij de vraag

compleet zijn is in 2020 een kwaliteitsslag gemaakt

Vragen ten aanzien van tarief kwalificeert een onroerende zaak als woning vrijsteiiing bij
bedrijfsopvolgingen reorganisaties of fusies ondernemingsfadliteiten domineren in 2020

2 3 Befeidsbesluiten

De kennisgroep wordt steeds betrokken bij OVB gerelateerde aanpassingen van

beleidsbesluiten Zo is er meegewerkt aan een update van het

1 Besluit Belastbaar feit^ publicatie 2021

2 2 Besluit van 28 10 2015 BLKB2015 794M
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Overige publicaties B B

1 Vraag antwoord Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting publicatie s 2021

Voor het vraag antwoord Wet Differentiatie Overdrachtsbeiasting is kerngroep geformeerd die

deze vragen en antwoorden voorbereidt Gefaseerd zullen vragen en antwoorden worden

gepubliceerd op o a rijksoverheid nl belastingdienst nl Collega s van de kennisgroep Eigen
Woning zijn beschikbaar voor consultatie Vragen komen van collega s in het land via de

Belastingtelefoon van notarissen Vereniging Eigen Huis etc De secretaris van de kennisgroep
overdrachtsbelasting is aanspreekpunt voor algemene vragen van de Koninkiijke Notariele

Beroepsorganisatie KNB

2 4 Uitvoeringstoets nieuwe stiJI UTNS

1 Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting
2 Verhogen van het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet woningen

3 Woningwaardegrens € 400 000

4 Amendement CD verlaagd tarief woningcorporaties

Quick scans

1 Voorkoming vrijstelling huizenbezitters en vervallen leeftijdsgrens
2 Vrijstelling OVB bij overdracht sociale woningen onder de verhuurdersheffing
3 Amendementen tariefsdifferentiatie overdrachtsbelasting schrappen leeftijdsgrens en

horizonbepaling

Uitvoeringstoetsen en zeker uitvoeringstoetsen ten aanzien van amendementen kennen vaak korte

doorloop tijden Deze uitvoeringstoetsen worden per amendement aangeleverd Belangrijk is

daarbij het geheel te blijven overzien De kennisgroep wordt regelmatig al in een voorfase

betrokken bij uitvoeringstoetsen

5 1 2i

Leden van de kennisgroep begeleiden procedures in het land en nemen in sommige gevallen de

procedure over van de oorspronkelijke behandelaar Vanuit de landelijke coordinatie wordt door de

kennisgroep voorzitter in samenwerking met de VTA s een bestand bijgehouden van lopende
procedures inclusief mogelijke impact

2 6 Ondersteuning aan FJZ o a

Memo voor onderzoek m b t starterstarief en beleggerstarief1

2 Memo Gevolgen arrest Hoge Raad 13 September 2019 over de toepassing van de

splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting tezamen met kennisgroepen Busies en

fiscale eenheid en Aanmerkelijk belang Voorstel aanpassen artikel 5c UBBR

3 Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting

4 Aanpassing artikel 5d UBBR

5 Coronamaatregelen advies op voorgestelde maatregelen o a

Fiche verlenging termijnen artikel 13 en artikel 15 lid 4 Wbra
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