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1. Inleiding 

Op 23 maart 2022 jl. is het wetsvoorstel van de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale 

platformeconomie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is de implementatie van de eerder 

aangenomen EU-richtlijn 2021/514 ('DAC7') en bevat onder meer een rapportageverplichting voor exploitanten van 

digitale platforms om informatie over bepaalde gebruikers ('verkopers') op hun platform aan de Belastingdienst te 

verstrekken. Als gevolg daarvan moeten digitale platforms inkomsten van verkopers op hun digitale platforms 

identificeren, traceren en rapporteren. 

Met de invoering van deze wetgeving krijgen we te maken met een automatische uitwisseling van informatie voor 

exploitanten van digitale platforms binnen en buiten de EU. Het gaat hierbij om de rapportage van bepaalde 

informatie over verkopers die voor hun commerciële activiteiten gebruik maken van een digitaal platform. De 

rapportageverplichting geldt zowel voor grensoverschrijdende relevante activiteiten als voor binnenlandse 

activiteiten. 

De rapportageverplichting vereist het verzamelen en controleren van informatie en gegevens van bepaalde 

verkopers. Deze gegevens moeten jaarlijks worden gerapporteerd aan de belastingautoriteiten van een EU-lidstaat, 

alsmede aan de verkopers zelf, zodat zij weten welke informatie is doorgegeven. Deze informatie wordt vervolgens 

uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten binnen de EU. 

Naast deze rapportageverplichting voor exploitanten van digitale platforms bevat DAC7 nog enkele andere 

aanpassingen, zoals de invoering van het instrument voor gezamenlijke controles en een nieuwe regeling voor de 

uitwisseling van informatie voor groepen belastingplichtigen. De door platformexploitanten verzamelde en 

uitgewisselde informatie kan ook voor btw-doeleinden worden gebruikt. 

2. Wie moet er melden? 

De rapportageverplichting rust op digitale platforms die binnen en buiten de EU gevestigd zijn. In dit laatste geval 

gaat het om digitale platformen die geen ingezetene zijn van een EU-lidstaat, maar waarbij de verkopers op het 

platform ingezetene zijn van een EU-lidstaat, dan wel onroerende zaken verhuren die zijn gelegen in een EU-lidstaat. 

De digitale platformen moeten inlichtingen verstrekken over de verkopers en aanbieders van diensten die actief zijn 

op hun platformen en de volgende activiteiten verrichten. 

 de verhuur van een onroerende zaak (zakelijke en niet-zakelijke); 

 persoonlijke diensten; 

 de verkoop van goederen; en 

 verhuur van vervoer/voertuigen. 
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De bovenstaande activiteiten moeten worden verricht voor een tegenprestatie, waarvan het bedrag bij de 

rapporterende platformexploitant gekend is of redelijkerwijs gekend kan worden. 

3. Wanneer moet je melden? 

De digitale platformexploitanten die onder de rapportageverplichting vallen zijn gehouden om uiterlijk 31 januari van 

het jaar dat volgt op de rapportageperiode de inlichtingen aan de belastingautoriteiten te verstrekken. DAC7 vereist 

dat digitale platforms voor het eerst in 2024 rapporteren over het kalenderjaar 2023. Digitale platforms moeten al op 

1 januari 2023 een proces hebben geïmplementeerd om verkopers te identificeren. Binnen de EU geldt slechts één 

rapportageverplichting, ook als er meerdere vestigingen zijn in de EU.  

4. Wat en hoe moet er worden gemeld? 

DAC7 verplicht digitale platforms om een infrastructuur op te zetten om gegevens over verkopers te verzamelen, te 

verwerken en te rapporteren. De rapportageverplichting omvat onder andere: 

 informatie over de exploitant van het digitale platform (naam, zetel, fiscaal nummer), 

 informatie over de verkoper of aanbieder van diensten (naam, statutaire zetel, fiscaal nummer, btw-nummer, 

geboortedatum, ondernemingsregistratienummer, de lidstaat waar de verkoper of aanbieder van diensten 

woonachtig is) en informatie die relevant is voor de vaststelling van de winst die de verkoper of aanbieder 

van diensten via het platform heeft gerealiseerd (bedrag van de vergoeding die aan de verkoper of aanbieder 

van diensten via het platform is betaald, aantal transacties, het rekeningnummer waarop de vergoeding is 

gecrediteerd, de adressen van de onroerende goederen die eventueel zijn verhuurd en het aantal dagen). 

Gegevens over kleine verkopers hoeven niet te worden gerapporteerd. Een kleine verkoper is een verkoper die in 

één jaar minder dan 30 relevante activiteiten heeft gefaciliteerd door de verkoop van goederen en daarmee ten 

hoogste € 2.000 heeft ontvangen. 

Indien een rapporterende verkoper de vereiste gegevens en informatie niet verstrekt na twee aanmaningen 

overeenkomstig het initiële verzoek van de exploitant van het digitale platform, maar niet voordat 60 dagen zijn 

verstreken, dan heeft de exploitant van het rapporteringsplatform de mogelijkheid om de rekening van die verkoper 

te sluiten. 
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5. Wat als je niet of niet tijdig meldt? 

Ingeval de rapportageverplichting niet (tijdig) wordt nagekomen, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van 

maximaal € 900.000, of kan er tot strafrechtelijke vervolging worden overgegaan. 

6. Route voorwaarts  

Exploitanten van digitale platformen dienen tijdig hun digitale systemen en processen op orde te hebben om aan de 

meldingsplicht te kunnen voldoen. Het is dus van belang om na te gaan of een entiteit binnen jouw organisatie 

kwalificeert als een exploitant van een digitaal platform. 

Mocht dit het geval zijn, dan zal reeds in 2022 een plan van aanpak moeten worden opgesteld voor:  

• het in kaart brengen van de type verkopers en/of dienstverrichters en transacties van wie informatie 

uitgewisseld moet gaan worden. 

• Het beoordelen welke informatie nu al beschikbaar is en op basis daarvan een overzicht te maken welke 

informatie nog verzameld moet worden; 

• Het aanpassen en invoeren van interne systemen/ procedures en controles om doorlopend aan de DAC7-

vereisten te voldoen. Deze procedures en controles moeten o.a. betrekking hebben op het verzamelen en 

valideren van gegevens van verkopers en het herkennen van wijzigingen in de omstandigheden van 

verkopers. 

De adviseurs van CROP kunnen je bijstaan in de verschillende fasen van dit proces, van het identificeren van de 

impact van DAC7 op jouw bedrijf tot het assisteren bij en implementeren van DAC7 binnen jouw control framework 

alsmede bij de jaarlijkse rapportage aan de belastingdienst. 


