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Betreft

Verzamel- en verificatievereisten platformexploitanten

Geachte heer Van Rij,
Op 25 augustus 2022 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) ter toetsing voorgelegd het uitvoeringsbesluit verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende
platformexploitanten. Met dit besluit worden de verzamel- en verificatievereisten voor
exploitanten van digitale platforms bepaald. Ook bevat het besluit de wijze waarop deze
exploitanten die gegevens aan de Belastingdienst moeten verstrekken.
De uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten is bepaald in Richtlijn
2011/16/EU. Vanaf 1 januari 2023 moeten platformexploitanten inlichtingen bijhouden
over verkopers op hun digitale platform. Ze moeten daarover jaarlijks rapporteren aan
de belastingautoriteit van een EU-lidstaat. De EU-lidstaat waarin is gerapporteerd, is
gehouden die inlichtingen automatisch te verstrekken aan de belastingautoriteit van de
EU-lidstaat waar de verkoper woont. Bij het verhuren van onroerende zaken krijgt ook de
belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar de onroerende zaak ligt, de gegevens. Voor
deze uitwisseling van gegevens tussen belastingautoriteiten wordt gebruik gemaakt van
het gemeenschappelijke communicatienetwerk van de Europese Commissie (CCN). In dit
uitvoeringsbesluit worden de verzamel- en verificatievereisten wettelijk vastgelegd.
Toetsingskader
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader:
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het
meest aangewezen instrument?
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de
wetgeving moeten naleven?
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?
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1. Nut en noodzaak
De rapportage- en verificatieverplichtingen volgen direct uit de EU-richtlijn. De verzamelen verificatievereisten sluiten strikt aan bij de verplichtingen zoals opgenomen in Richtlijn
(EU) 2021/514 en de OESO-modelregels. Er worden geen andere vereisten gesteld. De
verplichtingen voor platformexploitanten hebben gevolgen voor de regeldruk. De exploitanten moeten gegevens van hun verkopers verzamelen om die vervolgens te rapporteren. Bovendien moeten de exploitanten de verzamelde informatie verifiëren op een in
dit besluit voorgeschreven wijze. De inlichtingen over verkopers moeten de platformexploitanten rapporteren uiterlijk op 31 januari van het jaar dat volgt op de rapportageperiode.
Het college heeft geen opmerkingen bij nut en noodzaak van dit uitvoeringsbesluit.
2. Minder belastende alternatieven
Het uitvoeringsbesluit introduceert geen aanvullende verplichtingen voor platformexploitanten en heeft geen aanvullende reikwijdte. Gegeven de verplichtingen die volgen uit de
EU-richtlijnen, ziet het college geen minder belastende optie.
3. Werkbaarheid
Dit uitvoeringsbesluit bepaalt welke inlichtingen moeten worden verzameld en gerapporteerd en hoe de gegevens over verkopers moeten worden geverifieerd. Het college heeft
hierbij geen opmerkingen.
4. Gevolgen regeldruk
De gevolgen voor regeldruk uitvoeringsbesluit zijn kwalitatief beschreven. De omvang
van die regeldruk is nog niet in beeld gebracht en is niet verwaarloosbaar.
4.1 Het college adviseert om de gevolgen voor de regeldruk in beeld te brengen
conform de Rijksbrede methodiek.
Dictum
Gelet op de bevindingen is het eindoordeel van ATR:
Het voorstel vaststellen nadat rekening is gehouden met het adviespunt.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,

w.g.
M.A. van Hees
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris
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