
 

 

 

Digitale belastingheffing – waar moet belastingheffing plaatsvinden? 
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Verslag van het jaarlijks fiscaal congres van het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) in samenwerking 
met de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur, gehouden op 15 juni jl. te 
Rotterdam. 
 
 

1. Inleiding 

Op 15 juni 2018 organiseerde het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) in samenwerking met de 
Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur het jaarlijks fiscaal congres, getiteld  
‘Digitale belastingheffing – waar moet belastingheffing plaatsvinden?’ Ditmaal stond het congres in 
het teken van de ontwikkelingen op het gebied van de belastingheffing van de digitale economie. Na 
een korte inleiding per onderwerp gingen de sprekers - aan de hand van stellingen - met elkaar in 
discussie. Hierna is een beknopt verslag opgenomen. 

De middag werd geopend door prof. dr. P. Kavelaars (EUR/Deloitte). Na de sprekers en de door hen te 
behandelen onderwerpen te hebben geïntroduceerd, ging Kavelaars kort in op de huidige 
ontwikkelingen aangaande het onderwerp. De toenemende mate van digitalisering biedt vele 
mogelijkheden, maar voor de overheid kleeft daar tevens een fors probleem aan, te weten de vraag 
hoe om te gaan met de belastingheffing. Kavelaars noemt het curieus dat het digitaliseringsproces al 
ruim 20 jaar gaande is, maar de fiscaliteit daar als het ware achteraan lijkt te hobbelen. Daar lijkt nu 
eindelijk verandering in te komen. Immers, zowel de OESO als de EU zijn druk doende om de 
belastingheffing beter af te stemmen op ontwikkelingen in de digitale economie. Het gaat daarbij 
vooral om omzet- en winstgerelateerde heffingen. De fiscale gevolgen van digitalisering zijn evenwel 
niet slechts beperkt tot ondernemingen, maar doen zich tevens voor bij de Belastingdienst. 

 

2. Wat is de digitale wereld en wat kunnen we er (niet) mee? 

De eerste inleider was dr. mr. M.C.M. Weusten (BDO), die aandacht besteedde aan de vraag wat 
verstaan dient te worden onder de noemer “digitale wereld” en wat we daar als samenleving zoal mee 
kunnen. In het bijzonder werd stilgestaan bij de mogelijkheden om technologie aan te wenden voor 
fiscale doeleinden.  

Weusten opende met de vraag of er eigenlijk nog wel sprake is van een niet-digitale wereld. Vandaag 
de dag is vrijwel alles gedigitaliseerd, zij het dat de wijze waarop bepaalde groepen binnen de 
samenleving gebruik maken van de toegang tot de digitale wereld verschilt. Met andere woorden: de 
digitale participatie is verschillend. In die zin leidt digitalisering evenwel tot een bepaalde mate van 
maatschappelijke ongelijkheid. Immers, niet iedereen is in de gelegenheid om digitale skills te 
verwerven. Weusten beargumenteert dat de samenleving ter oplossing van het onderhavige probleem 
dient te investeren in scholing zodat de weg wordt vrijgemaakt voor een gelijk(er) speelveld.  

In het vervolg van zijn bijdrage is Weusten ingegaan op de geschiedenis van digitalisering. De eerste 

articficial intelligence hype (AI-hype) vond al plaats eind jaren ’70. Weusten merkt op dat digitalisering 

voorheen minder wijdverbreid was dan vandaag de dag en vraagt zich af hoe dat zo is gekomen. Vooral 
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het feit dat de toegang tot digitalisering sterk is toegenomen, lijkt bepalend voor de vraag of het aantal 

gebruikers toeneemt. Whatsapp, Netflix en LinkedIn worden in dit licht als voorbeelden genoemd. 

Door het toegenomen gebruik worden bedrijfstakken vergroot, met als gevolg dat additionele diensten 

worden ontwikkeld, hetgeen op haar beurt weer heeft geleid tot een onhoudbare vraagtoename. 

Weusten spreekt derhalve over een tweede AI-hype. Kenmerkend voor deze tweede AI-hype is de 

ontwikkeling van ontwrichtende technologieën zoals Blockchain. Blockchain op zich is niet 

ontwrichtend, maar in combinatie met een nieuw businessmodel kan het dat wel zijn. Weusten geeft 

als voorbeeld in het fiscale domein een startup die gebruik maakt van AI-technieken, aansluit bij  de 

de facto standaard fiscale taxonomie (NFLT), zich conformeert aan de wet- en regelgevingsstandaard 

JuriConnect en die een disruptief business model heeft. Ook de fiscale belastingadviespraktijk 

ondervindt in toenemende mate de gevolgen van digitalisering. Zo zijn bijvoorbeeld tools ontwikkeld 

voor automatische compliance, het plannen van taken, het inlezen van data en het opsporen van 

anomalieën.  

De oorzaken die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de tweede AI-hype zijn o.a. gelegen in een 

majeure stijging in de rekenkracht van computers. Tevens is de computerdichtheid gestegen; vrijwel 

iedereen heeft vandaag de dag de beschikking over een computer of telefoon. Dientengevolge bestaat 

de mogelijkheid om meer gebruikers aan te trekken dan voorheen. Daarnaast is de hoeveelheid 

opgeslagen data immens toegenomen. Weusten plaatst daar als kanttekening bij dat intelligentie niet 

is gelegen in de hoeveelheid beschikbare data, maar in hetgeen daar vervolgens mee wordt 

uitgevoerd.  

In het fiscale wet- en regelgevingsproces is eveneens een zeer hoge mate van ICT-ondersteuning 

mogelijk, zij het dat slechte wetgeving niet verbeterd kan worden middels algoritmes. Als voorbeeld 

noemt Weusten  de Mandatory Disclosure Directive. Deze richtlijn kent de begrippen “person”, “entity” 

en “individual”. Het feit dat zowel een entiteit als een individu als “person” kwalificeren, leidt mogelijk 

tot problemen in de uitvoer wanneer gebruik wordt gemaakt van ICT-ondersteuning in het 

regelgevingsproces.  

Weusten sluit af met de conclusie dat in de digitale wereld bijna alles mogelijk is en dat hypes elkaar 

in de digitale wereld opvolgen. Niettemin hoeven we niet onder de indruk te zijn van hypes. Als je de 

bus mist, pak je de volgende. Met betrekking tot hypes geldt in beginsel hetzelfde.  

 

3. Directe belastingen en de digitale wereld 

Vervolgens was het woord aan mr. J.B. Schober (Loyens & Loeff). Schober beschouwde de 
belastingheffing van de digitale economie vanuit het perspectief van de directe belastingen, waarbij in 
het bijzonder werd stilgestaan bij het in maart 2018 door de Europese Commissie gepresenteerde 
Digital Tax Package. 

Schober vangt zijn bijdrage aan met de opmerking dat de digitale economie niet afgezonderd kan 
worden van de rest van de economie (cannot be ring-fenced), zoals tevens ook is aangegeven door de 
OESO in het eindrapport met betrekking tot BEPS Actie 1 (Tax Challenges of the Digitalised Economy). 
Hoewel het geen fiscale zaak betreft, laat het recent gewezen Uber-arrest2 niettemin zien hoe lastig 
het is om digitale bedrijven te onderscheiden van niet-digitale bedrijven. Digitalisering, daaronder 
verstaan het gebruik van data, zijn vandaag de dag geïntegreerd in alle aspecten van de economie. 
Zodoende kan de digitale economie niet als een los onderdeel van de economie bezien worden.  
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Vervolgens schetst Schober het huidige fiscale raamwerk om te bepalen waar vennootschapswinsten 
belast dienen te worden. Deze winstallocatie geschiedt op basis van het arm’s length beginsel, waarbij 
de volgende aspecten in ogenschouw genomen dienen te worden: significant people functions, assets 
and risks. Waar de afnemers van bedrijven gevestigd zijn, is derhalve niet relevant in het kader van de 
winstallocatie. Voor ondernemingen die actief zijn in de digitale wereld impliceert deze 
toerekeningsmethodiek dat de winst veelal niet zal neerslaan in lidstaten waar de afnemers of users 
zijn gevestigd, simpelweg omdat de onderneming aldaar geen vestigingsplaats heeft. Sinds geruime 
tijd bestaat hieromtrent discussie. In welk land is de werkelijke bron van inkomen gelegen? Schober 
merkt in dit licht op dat met betrekking tot internationale belastingheffing de doos van Pandora is 
geopend; door bij winstallocatieregels aan te haken bij de economische realiteit rijst de vraag of de 
origin of juist de destination de werkelijk inkomensbron is. Het is evident dat landen hier verschillend 
over denken, hetgeen de realisatie van een internationale consensus op dit gebied belemmert. In die 
zin is de bepaling van de “juiste” jurisdictie geen fiscale vraag, maar een (geo)politieke. De EU heeft 
uiteindelijk zelf het heft in handen genomen door recentelijk het zgn. Digital Tax Package te 
introduceren.  

Het Digital Tax Package bestaat onder meer uit een tweetal conceptrichtlijnen, specifiek gericht op 
ondernemingen die omzet behalen uit bepaalde gedefinieerde vormen van digitale dienstverlening 
aan users in de Europese Unie. Het uitgangspunt van de Commissie lijkt hierbij te zijn dat een gedeelte 
van de winst belast moet worden waar de users zijn gevestigd (destination jurisdiction) en niet waar 
de waarde wordt gecreëerd (origin jurisdiction). Het eerste richtlijnvoorstel3 betreft een lange-
termijnvoorstel waarin het huidige vaste inrichtingsbegrip wordt gemodificeerd middels de introductie 
van de ‘significant digital presence’, hetgeen in wezen neerkomt op een “fictieve vaste inrichting”. 
Ondernemingen die kwalificerende digitale diensten verrichten aan in de EU-gevestigde 
contentgebruikers hebben een (fictieve) vaste inrichting in een lidstaat ingeval in een belastingjaar 
sprake is van (i) een omzet van € 7 miljoen, (ii) honderdduizend gebruikers, of (iii) drieduizend gesloten 
zakelijke dienstverleningsovereenkomsten. Tevens bevat het onderhavige richtlijnvoorstel parameters 
ten behoeve van de toerekening van de winst aan de fictieve vaste inrichting. Voornoemde impliceert 
dat de significant people functions ter zake van immateriële activa toerekenbaar zijn aan de fictieve 
vaste inrichting, terwijl in die jurisdictie op generlei wijze sprake is van enige functie-uitoefening. 
Hoewel de Commissie het voorstel presenteert alsof het bestaande systeem van winstallocatie wordt 
gerespecteerd, wordt hiermee in wezen inbreuk gemaakt op het arm’s length beginsel. In dit licht 
merkt Schober op dat de winstallocatie onder het richtlijnvoorstel voor de “significant digital 
presence” gezien kan worden als het Paard van Troje binnen de muren van het arm’s length beginsel.  

Gezien het feit dat de implementatie van dit richtlijnvoorstel een complexe exercitie zal blijken, heeft 
de EU op korte termijn middels het tweede richtlijnvoorstel4 een interimheffing willen introduceren: 
de digitale dienstenbelasting (DDB). Dit voorstel focust zich onder meer op ondernemingen die 
inkomsten genereren uit de verkoop van online-advertentieruimte, digitale intermediaire activiteiten 
en de verkoop van data gegenereerd uit door in de EU-gevestigde contentgebruikers versterkte 
informatie. De DDB bewerkstelligt kort gezegd dat dergelijke bedrijven onderworpen worden aan een 
additionele heffing van 3% over deze EU-gerelateerde omzet (excl. BTW). Het toepassingsbereik van 
de DDB zal relatief beperkt zijn, omdat voor de toepassing vereist is dat de geconsolideerde 
wereldwijde omzet minstens 750 miljoen euro bedraagt én de kwalificerende digitale omzet binnen 
de EU minstens 50 miljoen euro bedraagt.     

Ter afsluiting van zijn bijdrage merkt Schober op dat een fundamentele analyse over wat precies 
“eerlijke belastingheffing” is, ontbreekt. Maar is het creëren van eerlijke belangheffing überhaupt wel 
het eigenlijke argument voor de richtlijnvoorstellen? Ondanks het verzet van de lidstaten blijft de 
Commissie koersen richting de CCCTB. Kan het voorstel m.b.t. de significant digital presence wellicht 
gezien worden als een opstap naar de CCCTB? Daar heeft het op zijn minst enige schijn van aangezien 
het lange termijn voorstel net als het CCCTB-voorstel inbreuk maakt op het arm’s length beginsel en 
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heffingsrechten alloceert aan een ‘destination’ land (al betreft het de users destination in plaats van 
de sales destination in de CCCTB). Daarnaast is gebleken dat de meeste digitale ondernemingen niet 
in Europa gevestigd zijn, maar in de VS. Indien men uitgaat van monopolisatie in de economie door 
bedrijven buiten de EU, terwijl wordt vastgehouden aan de oude winsttoerekeningsmethodieken, 
bestaat het risico dat een groot deel van de belastinggrondslag naar buiten de EU verschuift. Hierdoor 
kan vanuit de EU een prikkel ontstaan om aan te willen sluiten bij destination-gebaseerde heffingen. 
In dat licht worden de richtlijnvoorstellen mogelijkerwijs evenwel ingegeven door (lange termijn) 
budgetbelangen van de EU. 

 

4. Indirecte belastingen en de digitale wereld 

Na de pauze was het woord aan mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx (Deloitte/Universiteit Leiden), die 

aandacht besteedde aan de wetswijzigingen op het gebied van de indirecte belastingen als gevolg van 

technologische ontwikkelingen.  

De btw tracht in Europees verband het verbruik van goederen en diensten te belasten daar waar het 

verbruik feitelijk plaatsvindt. Merkx vangt haar bijdrage aan door beknopt uiteen te zetten hoe het 

huidige raamwerk voor het belasten van elektronische, telecommunicatie- en omroepdiensten 

(hierna: eto-diensten) functioneert. Op het moment dat sprake is van een B2B-dienst, dan is btw 

verschuldigd in het land van de afnemer, waarbij de BTW naar de afnemer verlegd kan worden ingeval 

de presterende ondernemer niet in het land van de afnemer is gevestigd. Wanneer dergelijke diensten 

aan particulieren (B2C) worden verricht, vindt ingevolge art. 6h Wet OB 1968 eveneens heffing plaats 

in het bestemmingsland, zij het dat de dienstverrichter in het kader van de voldoening van btw gebruik 

kan maken van de vereenvoudigende MOSS-regeling (Mini One Stop Shop). Zodoende kan de 

dienstverrichter in zijn vestigingsland de in andere lidstaten verschuldigde btw voldoen middels één 

elektronische kwartaalaangifte. Ondanks de vereenvoudigende werking van MOSS worden btw-

ondernemers nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke administratieve verplichtingen, hetgeen 

vooral voor kleine ondernemers een belemmering vormt om intracommunautair digitale diensten te 

verrichten.  

In het kader van verdere (administratieve) vereenvoudiging zullen derhalve per 1 januari 2019 de 

volgende systeemwijzigingen worden doorgevoerd: 

(i) Heffing in eigen land voor kleine ondernemers (omzetdrempel van €10.000 aan B2C eto-
diensten aan afnemers in andere EU-lidstaten dan de lidstaat van vestiging) die in één 
lidstaat zijn gevestigd.  

(ii) Ter bepaling van de woonplaats van haar afnemers (B2C) hoeven kleine ondernemers 
(omzetdrempel van €100.000 aan B2C-diensten) slechts één bewijsstuk aan te leveren, 
terwijl dat er nu nog twee zijn. 

(iii) Niet EU-ondernemers met een btw-registratie in de EU kunnen gebruik maken van MOSS.  
(iv) De factureringsregels van de eigen lidstaat van vestiging zijn van toepassing onder MOSS 

en dus niet die van het land van de afnemer. 

Daarnaast worden op het gebied van afstandsverkopen de nodige wijzigingen doorgevoerd. In dit licht 

is het relevant te benadrukken dat er twee soorten afstandsverkopen bestaan, te weten (i) 

intracommunautaire afstandsverkopen en (ii)  afstandsverkopen van ingevoerde goederen. Met 

betrekking tot de eerstgenoemde afstandsverkopen vindt de btw-heffing plaats in het land waar het 

vervoer aanvangt totdat het drempelbedrag ad. €100.000 (in sommige lidstaten € 35.000) bereikt 

wordt. Vanaf de levering waarmee het drempelbedrag wordt overschreden,  vindt de btw-heffing 

plaats in het bestemmingsland. Met betrekking tot de tweede afstandsverkopen geldt dat bij 

zendingen van geringe waarde (maximaal €22) geen btw verschuldigd is omdat een vrijstelling van 



toepassing is. Per 2021 wordt de reikwijdte van de regeling voor afstandsverkopen en de MOSS-

regeling uitgebreid. Uitgangspunt is dat heffing plaats dient te vinden in het bestemmingsland. De 

voornoemde drempelbedragen en vrijstelling bij invoer komen te vervallen. Daarnaast zal de 

vernieuwde afstandsverkopenregeling evenwel niet slechts beperkt zijn tot leveringen waarbij het 

vervoer door of voor rekening van de leverancier plaatsvindt, maar zal zich tevens uitstrekken tot 

gevallen waarin de leverancier indirect (intervenes indirectly) bij het vervoer betrokken is. Voor niet 

EU-ondernemers geldt dat de MOSS-regeling wordt uitgebreid tot alle B2C-diensten, terwijl voor EU-

ondernemers geldt dat de MOSS-regeling wordt uitgebreid tot alle B2C-diensten en 

intracommunautaire afstandsverkopen.  

Zodoende zullen per 2021 de volgende drie MOSS-regimes te onderscheiden zijn: 

(i) Door niet EU-ondernemers verrichte B2C-diensten (bestaande niet-Unieregeling onder 

MOSS) 

(ii) Door EU-ondernemers verrichte B2C-diensten en intracommunautaire afstandsverkopen 

(bestaande Unieregeling onder MOSS) 

(iii) Door ondernemers verrichte afstandsverkopen van ingevoerde goederen met een 

maximale intrinsieke waarde van €150 (nieuw regime). 

Daarnaast geldt voor ingevoerde goederen met een maximale intrinsieke waarde van € 150 dat een 

maandelijkse btw-aangifte mag worden gedaan in plaats van steeds bij elke invoer btw te voldoen. 

Lidstaten mogen bepalen dat deze aangifte alleen kan worden gedaan tegen het algemene btw-tarief. 

Met ingang van 2015 geldt reeds dat platforms voor de btw-heffing over elektronische diensten onder 

de commissionairsfictie5 vallen. Dit brengt met zich dat middels platforms verrichte elektronische 

diensten geacht worden te zijn verricht door de intermediair, tenzij de eigenlijke dienstverrichter 

expliciet als zodanig wordt aangewezen. Met ingang van 1 januari 2021 geldt een vergelijkbare regeling 

voor de afstandsverkopen van goederen, zij het dat geen mogelijkheid bestaat aan de werking van de 

regeling te ontsnappen door de eigenlijke leverancier als leverancier aan te wijzen. Merkx noemt als 

voorbeeld de levering van een e-reader (waarde niet meer dan € 150) welke – via een platform  – 

vanuit China geleverd wordt aan een Nederlandse consument door een Chinese verkoper. De nieuwe 

btw-regels met betrekking tot platforms zullen ertoe leiden dat het aantal te controleren 

belastingplichtigen afneemt, de uitvoerbaarheid voor leveranciers die handelen via platforms 

toeneemt en de heffing wordt neergelegd bij een aantal grote spelers die compliant willen zijn. 

Daarnaast kleeft een aantal negatieve effecten aan de nieuwe btw-regels voor platforms, te weten de 

toename in administratieve lasten bij platforms en het gegeven dat platforms niet altijd over 

voldoende informatie en middelen zullen beschikken om de inning te garanderen. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat de fiscale wetgeving voortdurend achterloopt op de 
technologische ontwikkelingen. Als gevolg van het feit dat indirecte belastingen worden gekenmerkt 
als transactiebelasting lijkt de EU-wetgever in de indirecte belastingen sneller tot wetswijzigingen, 
systeemwijzigingen en technologische oplossingen te kunnen komen dan in de directe belastingen. In 
die zin lijken indirecte belastingen beter bestand tegen ontwikkelingen in de digitale economie. Het is 
daartegen wel zo dat bedrijven technologieën veel gemakkelijker kunnen toepassen op hun eigen 
supply chain dan bepaalde overheidsinstantie, zoals het ministerie van Financiën, de Belastingdienst 
en de Douane. Dat zijn veel loggere apparaten, met een omvangrijke en veelal verouderde  IT-
organisatie. Zodoende loopt niet alleen de wetgeving achter op de digitale economie, maar zijn er, 
vooral binnen de btw, ook op het gebied van handhaving en inning uitdagingen. 
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5. Digitalisering en de Belastingdienst 

Als laatst was het woord aan prof. dr. A.H. Bomer (Belastingdienst/VU Amsterdam/Tilburg University), 

die inging op de gevolgen van digitalisering binnen de Europese Belastingdiensten.  

Bomer vangt zijn bijdrage aan door het klassieke probleem van informatie-asymmetrie tussen de 

Belastingdienst en belastingplichtigen te schetsen. Doordat belastingplichtigen meer informatie 

hebben met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen en processen die zich binnen de onderneming 

voordoen, staat de toezichthouder (Belastingdienst) per definitie op achterstand. Traditioneel 

proberen Belastingdiensten de vereiste informatie te vergaren middels de aangifte en 

boekencontroles. Vandaag de dag passen de Europese Belastingdiensten daarnaast een aantal andere 

methoden toe om gegevens in te winnen, zoals data van financiële instellingen en data van afnemers 

c.q. toeleveranciers van belastingplichtigen. Ook internationale gegevensuitwisseling staat hoog in het 

vaandel. Inmiddels gaan de mogelijkheden al weer verder. De introductie van de Standard Audit File 

for Tax (SAF-T) in een aantal landen, heeft tot gevolg dat de Belastingdiensten over tax data beschikken 

dicht op het tax event. Dergelijke real time data reportages stellen de Europese Belastingdiensten in 

staat aanzienlijke hoeveelheden data over belastingplichtigen te verzamelen, met als gevolg dat het 

probleem van informatie-asymmetrie als het ware wordt omgekeerd. Door het koppelen van data en 

cross referenties van data bronnen kan het zo zijn dat de toezichthouder over meer data beschikt dan 

de belastingplichtige zelf. 

De SAF-T is door de OESO ontwikkeld en is een standaard die het mogelijk maakt om geautomatiseerd 

data uit te wisselen tussen belastingplichtigen en belastingautoriteiten. De SAF-T beoogt het controle- 

en data-inwinningsproces van de Belastingdienst zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Het gebruik van 

moderne audit-technologie maakt het vervolgens mogelijk om de verkregen data op efficiënte en 

adequate wijze te analyseren. Nederland maakt gebruik van een eigen standard e-audit file. De SAF-T 

wordt op dit moment gebruikt in Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Oostenrijk, Litouwen en Luxemburg 

en de verwachting is dat de komende tijd het aantal landen zal toenemen. 

Uit het voornoemde is gebleken dat digitalisering ertoe heeft geleid dat Europese Belastingdiensten 

steeds grotere hoeveelheden data van belastingplichtigen verzamelen. Dit roept vragen op zoals hoe 

om te gaan met de privacy en rechtsbescherming van belastingplichtigen. Bij de beantwoording van 

dit vraagstuk dient aansluiting te worden gezocht bij het Europees bestuursrecht, dat ziet op de relatie 

tussen overheden en belastingplichtigen. In onder meer de conclusie van A-G Bobek bij de zaak Ispas6  

is steun te vinden voor de stelling dat de SAF-T (voor zover het de btw betreft) onder het bereik van 

het Unierecht valt en dan ook het Europese Handvest van de grondrechten van toepassing is. Het 

Unierecht biedt dus een vangnet wat de rechtsbescherming betreft. De lidstaten zijn – naast de 

implementatie van het Unierecht – minimaal verplicht om het Unierecht op effectieve wijze te 

handhaven en serieuze sancties op te leggen om het moment dat belastingplichtigen het Unierecht 

schenden. De inspanningsverplichting van de lidstaten kent tevens een bovengrens: de middelen die 

de lidstaten inzetten moeten evenredig zijn aan het beoogde doel.  

Ter afsluiting van zijn bijdrage gaat Bomer nog in op de wijze waarop de Europese Belastingdiensten  
gebruik maken van kunstmatige intelligentie. De Europese Belastingdiensten verzamelen steeds meer 
data en veelal komt deze data op real time basis beschikbaar – dicht bij het tax event. Zonder de inzet 
van kunstmatige intelligentie is weinig te beginnen met deze overmacht aan data. Wil het gebruik van 
data controleerbaar zijn, dan is het noodzakelijk dat de Europese Belastingdiensten inzicht geven in de 
werking van het gehanteerde algoritmen.  
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