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Verlaagd tarief voor diensten aan particuliere woningen
ook van toepassing op lift (DSR)?
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Btw-richtlijn art. 98 Prejudiciële vragen HvJ 1 april 2021, zaak C-218/21

DSR houdt zich bezig met de vervaardiging van li�en, goederenli�en en transportbanden. Zij verricht ook
reparatie- en onderhoudsdiensten met betrekking tot li�en. In Portugal gold in het betreffende
belastingtijdvak een verlaagd tarief voor (de arbeidscomponent van) renovatie- en hersteldiensten van
particuliere woningen. De verwijzende rechter vraagt zich ten eerste af of reparatie en onderhoud van li�en
valt onder het begrip ‘renovatie- en hersteldiensten van particuliere woningen’. Ten tweede legt deze rechter
de vraag aan het HvJ voor of het verenigbaar is met het Unierecht dat hierbij rekening wordt gehouden met
bepalingen van nationaal (civiel) recht.

De Btw-richtlijn kent diverse verlaagde tarieven die kunnen worden toegepast op diensten verricht in of aan
particuliere woningen. Hoe moet het begrip ‘woning’ nu worden afgegrensd? Deze vraag doet zich met name
voor bij appartementencomplexen of andere woonvormen met gemeenschappelijke ruimtes. Ook voor de
Nederlandse praktijk is deze vraag van belang. Wij kennen in Nederland immers een verlaagd tarief voor het
schilderen en stukadoren van woningen (post b.8), het isoleren van woningen (post b.19) en het
schoonmaken van woningen (post b.20). Overigens is de staatssecretaris van Financiën van mening dat de
gemeenschappelijke ruimtes (en dus ook de li�) tot de woning gerekend mogen worden (Besluit Toelichting
Tabel I, NTFR 2018/324). Het is nu aan het HvJ om te oordelen of deze zienswijze standhoudt.

Wat het rekening houden met het civiele recht betre�, verwachten wij dat het HvJ zal overwegen dat het
begrip ‘particuliere woning’ een Unierechtelijk begrip is. Het is staande jurisprudentie dat dan geen rekening
kan worden gehouden met het nationale (civiele) recht.
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