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Toelichting bij de cursus
Doelstellingen


Eindcompetenties (zie blackboard)
▪

begrippen, grondslagen, structuren, methodologie en systematiek van de BTW toe te lichten;

▪

de verworven kennis in relatie met aanverwante disciplines, zoals het burgerlijk recht en het
Europees recht te plaatsen;

▪

problemen i.v.m. btw te begrijpen en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze op te lossen.

Wetboek !


Theoretische kennis + praktische toepassing

Programma






L. Vandenberghe
▪

16 februari: inleiding

▪

23 februari: belastingplicht

▪

2 maart: belastbare handelingen

▪

9 maart: belastbare handelingen – (her)kwalificatie en misbruik

B. Peeters
▪

16 maart: opeisbaarheid, maatstaf van heffing, tarief

▪

23 maart: vrijstellingen

L. Coomans
▪





30 maart: practicum: herhalingsoefeningen

B. Peeters
▪

20 april: aftrek en teruggaaf

▪

27 april: herziening en voldoening van de btw – winstmargeregeling

L. Coomans
▪

4 mei: practicum: herhalingsoefeningen

▪

11 mei: practicum: algemene btw – aangifte
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Studiemateriaal


Verplicht studiemateriaal
▪

Handouts van presentaties + opgaven van oefeningen worden via blackboard ter beschikking gesteld

▪

Btw – wetboek
o

Btw – wet, KB’s (wat in de meeste wetboeken staat, is voldoende), btw – richtlijn(en) en
eventueel verordening

o

Niet – geannoteerd

→ mag worden gebruikt op het examen


"Aanbevolen" studiemateriaal
▪

Handboek btw, Intersentia (verschijnt jaarlijks, meest recente versie)
 WILLE, P., BORGER, F. en GOVERS, M., Handboek btw 2016 – 2017, Intersentia, 2016, 648 p.
De slides zijn voldoende samen met eigen nota’s, het handboek is niet vereist maar op de slides wordt
wel verwezen naar de pagina’s in dit handboek.



Facultatief studiemateriaal
▪

Rechtspraak:
o

o

▪

-

Recente arresten: zie website

-

Overzicht btw-rechtspraak 1970 – 2003, Intersentia

Nationale rechtspraak
-

Gebruikelijke vindplaatsen

-

Rechtspraakoverzichten (Larcier)

Rechtsleer:
o

o
▪

Hof van Justitie:

Fiscale tijdschriften
-

Nationaal: gebruikelijke fiscale tijdschriften

-

International VAT monitor (www.ibfd.org); EC Tax review

Monkey – Fiscale documentatie Vandewinckele

Fisconet:
o

Vroeger: btw – revue

o

Wetgeving en rechtspraak, + Aanschrijvingen (circulaires), administratieve beslissingen,
parlementaire vragen, rulings …

▪

Website Europese Commissie : EU – wetgeving , wetsvoorstellen, … + verslagen van diverse comités:
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1) BTW – comité: bespreking van problemen bij de toepassing van de BTW – richtlijn. Op de website van de
EC zijn alle documenten en verslagen van vergaderingen terug te vinden. Dit is een bron van recht zoals
de andere rechtsleer, het gaat niet per se om de absolute waarheid, tenzij in de gevallen waar de
conclusies van het BTW – comité opgenomen zijn in secundaire wetgeving (zie verder). Als alle lidstaten
het eens zijn over een bepaald vraagstuk, wordt dit opgenomen in bindende richtlijn die opgenomen zijn
in een verordening.
2) EU BTW forum: overleg over de toepassing van de BTW – richtlijn, maar dan tussen de lidstaten en
vertegenwoordigers van ondernemingsorganisaties. Hier werd de beslissing genomen om
ondernemingen toe te laten om een cross borden ruling aan te vragen. Bij een grensoverschrijdend BTW
– probleem kan je hier dus terecht. Het is de administratie die overleg gaat plegen met het andere land,
Duitsland doet bijvoorbeeld niet mee met dit overleg (19 landen doen hier niet aan mee).
3) BTW ‘Expert Group’: nadenken over toekomstige wetgeving. Er is al jaren het idee om het BTW – systeem
fundamenteel te hervormen.
4) ‘Group future VAT’: nadenken over toekomstige wetgeving.


Btw = geharmoniseerd op EU – vlak
▪

EU – richtlijnen, omgezet in nationale wetgeving
Het heeft zes jaar geduurd voordat de BTW – richtlijn in België werd omgezet. Een richtlijn heeft geen
directe werking (voor nationale rechter direct op kunnen beroepen). De BTW – richtlijn is een richtlijn
dus een kader, maar de BTW – richtlijn is heel gedetailleerd en heeft daardoor wel vaak directe
werking. De burger kan zich dus rechtstreeks beroepen op de BTW – richtlijn om de nationale
toepassing van de BTW – richtlijn ongeldig te laten verklaren.

▪

Basis:
o

1e BTW – richtlijn 67/227/EEG

o

6e BTW – richtlijn 77/308/EEG

= Vervangen door richtlijn 2006/112/EG
9

De richtlijn van 1977 is van toepassing gebleven tot 2006. Heel veel rechtspraak verwijst dus nog naar
de 6de BTW – richtlijn (1977) en de nummering van de richtlijn van 1977 stemt niet overeen met de
richtlijn van 2006, waar wel een concordantietabel in is opgenomen.
o

specifieke richtlijnen i.v.m. teruggaaf van btw in andere landen: richtlijn 2008/9 en 13e richtlijn
86/560
De belangrijkste specifieke richtlijn is de richtlijn inzake de teruggaaf van btw in andere landen.
Elke btw – plichtige kan de btw recupereren die hij zelf betaald heeft, mar deze moet steeds
worden teruggevraagd in het land waar de btw gevraagd is. Vb. Als een Belgische btw – plichtige
in Spanje btw heeft moeten betalen, moet hij deze terugvorderen in Spanje en niet in België.
Hiervoor is een systeem ontwikkeld. Vroeger had men de gewoonte om elke btw – richtlijn een
nummer te geven in functie van het voorstel, zodat bepaald en nummers in de praktijk geen
uitwerking hebben gekregen.

o

Wijzigingsrichtlijnen
Er zijn ook heel wat wijzigingsrichtlijnen.

o

Afwijkingsbeslissingen
Er zijn ook een hele reeks beslissingen die aan lidstaten de toelating geven om af te wijken van
de richtlijn. Dit kan zijn omwille van de strijd tegen de btw – fraude of omdat men het praktisch
niet ziet zitten om de regels toe te passen, vb. er wordt een tunnel gegraven tussen Frankrijk en
Engeland, wat als men onder de zee graaft, waar moet dan belastingen worden betaald?
Voor België zijn er weinig of geen afwijkingen van de bestaande regeling.
In bepaalde gevallen mogen lidstaten ook kiezen welke regeling ze toepassen. De lidstaten
kunnen vrij mogen kiezen of eerst toestemming vragen aan de commissie.
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Als lidstaten tot een gezamenlijke interpretatie komen van de btw – wetgeving, dan wordt dit openbaar
gemaakt. Dit wordt dan neergelegd in een uitvoeringsverordening, nu gaat het om de uitvoeringsverordening
van 2011 die intussen ook een aantal keer is aangepast. Er bestaat een bijzondere regeling voor diensten die
langs elektronische weg worden verricht.
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Alle bronnen moet niet gekend zijn voor het examen, maar het is belangrijk dat je de Belgische btw – wet
kan toepassen, in verhouding tot de zesde btw – richtlijn. De andere bijzondere regelingen moeten niet
gekend zijn.

Examen
Het examen bestaat uit 2 gedeelten:
1) een "klassiek" examen - schriftelijk met mogelijkheid tot mondelinge toelichting (15 punten op een totaal
van 20)
2) een schriftelijk werkstuk, zonder mondelinge toelichting (5 punten op een totaal van 20).

1) Het schriftelijk examen


Theoretisch en/of oefening



Op het schriftelijk examen mogen de studenten alleen gebruik maken van een niet-geannoteerd wetboek
▪

d.w.z. zonder vermelding van rechtspraak, rechtsleer, en administratieve beslissingen of
aanschrijvingen, en zonder door de student zelf aangebrachte annotaties.

▪

d.w.z. enkel kleuren of onderlijnen van de wettekst is toegestaan.

▪

Administratieve beslissingen of aanschrijvingen zijn geen wet en worden dus niet toegelaten op het
examen.
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2) een schriftelijk werkstuk, zonder mondelinge toelichting


5 punten op een totaal van 20.



Wat? Bespreking van een specifieke btw-vraag op grond van een buitenlands vonnis of arrest



Inhoud van de opdracht: Zoek een buitenlands btw-vonnis of -arrest (geen rechtspraak van het Hof van
Justitie, maar eentje in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, recent of minder recent), om dit te
vergelijken met de Belgische context:
▪

wat zijn de Belgische bepalingen en de EU-bepalingen die betrekking zouden hebben op deze casus
indien die zich hier voordeed?

▪

Is de wettelijke regeling in België gelijklopend?

▪

Hoe is de benadering van dit probleem in België (zienswijze van de administratie, rechtspraak,
rechtsleer) ?

▪




Opm.: lijst met "niet te kiezen beslissingen"

maximum aantal pagina's:
▪

max. 1 pagina bespreking van de feiten en de buitenlandse beslissing;

▪

max. 5 pagina's bespreking van de Belgische benadering

Keuze van het buitenlands vonnis of arrest:
→ buitenlandse fiscale tijdschriften in de bib
→ websites
voorbeelden:
▪

IBFD:
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=d&N=3+10+6189+4940&ownSubscription=true&WT.i_s_type=
Pagination&Ne=4912&Nu=global_rollup_key&Np=2&colid=4940&Ns=decision_date_sortable%257
C1&rpp=25&Nao=25

▪


www.rechtspraak.nl

1 zelfde uitspraak kan door maximaal 2 personen worden gekozen (gezamenlijke bespreking door die 2
personen is toegelaten. In dat geval moet namens beide personen samen worden ingediend).



Keuze via blackboard aangeven (zo snel mogelijk)
▪

Blackboard – Arrestkeuze– “Schriftelijk werkstuk – overzicht vonnissen / arresten”

▪

Zelf nieuwe discussielijn aanmaken (cf. Handleiding op blackboard)

▪

o

Titel discussielijn = verwijzing vonnis/arrest

o

Eerste reactie = studentennummer student 1

o

Tweede reactie = studentennummer student 2

Max. 2 studenten kunnen intekenen op hetzelfde arrest
13



Keuze moet uiterlijk op 9 maart 2017 gemaakt en meegedeeld worden (bij deelname aan examenzittijd
in juni 2017)



Keuze moet uiterlijk op 9 juli 2017 gemaakt en meegedeeld worden bij deelname aan examenzittijd in
augustus 2017).



Vragen ?



Indiening van uw schriftelijk werkstuk:



▪

Uiterlijk op 9 mei 2017, in geval van deelname aan examenzittijd in juni)

▪

Uiterlijk op 3 augustus 2017 in geval van deelname aan examenzittijd in augustus)

▪

In te dienen via e-mail naar alle volgende e-mailadressen:
o

luk.vandenberghe@uantwerpen.be

o

bart.peeters@uantwerpen.be

o

Liesbeth.coomans@uantwerpen.be

o

cc naar jeanine.mertens@uantwerpen.be

+ 1 geprinte versie af te geven op secretariaat of tijdens een college of practicum. (geprinte versie is niet
vereist bij deelname aan examenzittijd in augustus).



Het buitenlandse vonnis of arrest moet worden toegevoegd (zowel in de elektronische versie als in de
geprinte versie).

Werkstuk: Het moet om een uitspraak op nationaal niveau gaan, geen rechtspraak van HvJ of EHRM. Het mag
zowel om een oud als heel recent arrest gaan. De weergave van de feiten hoeft niet lang te zijn, zolang het
maar relevant is. De kern van de bespreking is wat als dergelijke casus zich in België zou hebben voorgedaan,
wat had dan de beslissing geweest? Op grond van de Belgische wetgeving, rechtspraak en rechtsleer en de
btw – richtlijn. Je moet dus ook de link leggen tussen de nationale wetgeving en de Europese wetgeving. Je
krijgt niet meer punten als je een Duitse uitspraak neemt.
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Hoofdstuk 1. Algemene inleiding
1. Werkingssfeer
Definitie


Art. 1 WBTW: « omzetbelasting »



Art. 1(2) richtlijn 2006/112/EG:
▪

Algemene verbruiksbelasting op goederen diensten
Btw is de belasting op datgene wat door de belastingplichtige wordt verkocht of geproduceerd,
ongeacht om wat het gaat. Btw wordt zowat op alles geheven, tenzij het specifiek voorzien is in een
bepaalde prijsstelling.

▪

Strikt evenredig aan de prijs van de goederen en diensten, ongeacht het aantal handelingen tijdens
productie- en distributieproces voor de fase van heffing

▪

In elke fase: btw verschuldigd onder aftrek van de « voorbelasting » (input-btw)
Voorbelasting = inputbelasting = belasting die de belastingplichtige zelf heeft betaald op wat hij
binnenkrijgt aan goederen en diensten.
De eindbelasting drukt enkel op de eindconsument.

▪

Toepassing tot en met de kleinhandelsfase
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Vb. De fabrikant betaal 1.200 aan zijn leveranciers. Ook op de keukentoestellen moet btw worden
betaald (84). Btw slaagt niet enkel op goederen, maar ook op diensten (21). De fabrikant zal een btw
aangifte indienen waarin hij de btw opneemt die hij aan zijn klanten aanrekent, het gaat hierbij om
de klanten die bij hem een keuken kopen. Na aftrek van alle btw die de persoon zelf betaald heeft
(voorbelasting) van de btw die hij aangerekend heeft, wordt het bedrag verkregen dat hij aan de
Staat moet betalen. Dit heeft in dit geval tot gevolg dat de Staat maar 315 ontvangt, terwijl de klant
meer betaald heeft (630). Er moet naar het totaalplaatje worden gekeken. Zo ontvangt de Staat ook
btw van de verkoper van grondstoffen, verkoper van keukentoestellen, …

Iedereen rekent btw aan als een percentage op de prijs die hij zelf aanrekent en zal btw betalen aan
de Staat, na aftrek van de btw die hij zelf betaald heeft. De btw wordt uiteindelijk gedragen door de
eindconsument. Als er gaandeweg iemand is die de btw niet betaalt, dan ontstaat er een probleem.
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Vroeger waren er de met de zegel gelijkgestelde taksen. Men is begonnen met btw op bepaalde
goederen, maar uiteindelijk sloeg het ook op alle goederen en diensten. BP 1 moest 21 extra vragen
aan BP 2 en deze 21 doorstorten aan de Staat. BP 2 rekent 63 extra aan aan BP 3, dat wordt
doorgestort aan de Staat. BP 3 draagt 64 aan aan de Staat en uiteindelijke verwerft de Staat 168. Het
probleem met de vroegere belasting is dat deze niet concurrentie – neutraal was. Stel dat BP 1, 2 en
3 gaan samenwerken en geen groep gaan vormen zodat ze niet meer aan elkaar verkopen, dan
kunnen ze het goed nog steeds verkopen aan dezelfde eindprijs van 400. Er wordt dan 84 belasting
betaalt op het goed, maar dit is veel minder dan de 168 die betaald moet worden als elke
belastingplichtige zelf belasting gaat heffen. Het systeem kon dus leiden tot een scheeftrekking van
de economische concurrentie. Een tweede reden waarom men dit systeem vervangen heeft door de
btw, is dat goederen ook moeten kunnen worden uitgevoerd. Om te kunnen concurreren op de
markt, moeten de belastingen die hier geheven werden, ook hier moeten kunnen worden
gecompenseerd. De 84 stemt niet overeen met de werkelijke belasting die erop gedrukt heeft, nl.
168. In het oude systeem weet je niet hoeveel belasting er al zit op het goed dat geëxporteerd wordt.
Praktisch is dit echter niet na te gaan. met de btw is er geen probleem want elke belasting die betaald
werd door een belastingplichtige, kan hij weer aftrekken (400 x 21% = 84). Dit wordt niet gevraagd
op het examen, maar is gewoon historiek waarom de btw is ingevoerd.


Conclusie: btw is een "neutrale" belasting voor de ondernemingen (belastingplichtigen)



… maar in de praktijk niet helemaal :
▪

Administratiekost voor de toepassing van de btw (boekhouding, aangiften, betaling, …)
In principe zijn er voor de btw – plichtige geen kosten, maar er zijn wel kosten van aangifte en
boekhouding.
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▪

Aftrek van btw is niet volledig en niet altijd onmiddellijk:
In principe is er een neutraliteit van btw voor de btw – plichtige.
o

Voor bepaalde kosten geen of beperkte aftrek (vb autokosten)
Ook de btw op personenwagens is beperkt (max. 50%) omdat de wagen niet alleen wordt
gebruikt voor de btw – aftrek, ook al zou in de praktijk de wagen toch volledig voor de btw –
activiteit worden gebruikt.

o

Bepaalde activiteiten zijn vrijgesteld (vb verhuring gebouwen) → dus ook geen btw-aftrek →
economische doorrekening van de btw
Onderwijs en medische diensten zijn vrijgesteld van btw omdat het dan te duur wordt. Een
vrijstelling van btw, impliceert dan wel dat er geen recht op aftrek is van degene in wiens hoofde
de vrijstelling geldt.

o

Btw moet in principe eerst worden betaald, vooraleer ze kan worden afgetrokken
(voorfinanciering)

o

Meer aftrekbare btw dan af te dragen btw → dan geen onmiddellijke recuperatie.

Vb. Stel dat niet wordt geëxporteerd, zou het dan niet eenvoudiger zijn om te beperken tot btw in
de eindfase? Zou de btw – fraude dan niet beter kunnen worden bestreden? Als op alle handelingen
btw wordt aangerekend, moet alle handel worden gecontroleerd, waar veel mensen voor nodig zijn.
Is het eigenlijk nog verantwoord om btw te heffen in deze tijden? Het systeem is theoretisch perfect,
zolang het correct wordt toegepast. In de praktijk wordt eens een belasting bestaat, ze nadien
moeilijk afgeschaft. Het risico van btw (niet – betaling) wordt gespreid over alle belastingplichtigen.
Er zijn voor – en nadelen maar zoals het in bestaat, is het nog niet zo slechts. 80% van de btw, wordt
door 20% van de ondernemingen gedragen. Als de grote spelers complaint zijn, dan is er een
zekerheid wat betreft een groot deel van de btw – opbrengst.

2. EU – harmonisatie: specifieke gevolgen voor het nationale recht
A. Verbod op andere omzetbelastingen


Art. 401 richtlijn 2006/112/EG (ex-art. 33 Zesde btwrichtlijn)



De lidstaten mogen blijven heffen:
▪

belastingen op verzekeringsovereenkomsten;

▪

belastingen op spelen en weddenschappen

▪

accijnzen

▪

registratierechten

▪

en…

18

▪

… « meer in het algemeen, alle belastingen, rechten en heffingen die niet het karakter van een
omzetbelasting bezitten,
Art. 1(2) richtlijn 2006/112/EG:
o

Algemene verbruiksbelasting op goederen diensten

o

Strikt evenredig aan de prijs van de goederen en diensten, ongeacht het aantal handelingen
tijdens productie- en distributieproces voor de fase van heffing

o

In elke fase: btw verschuldigd onder aftrek van de « voorbelasting » (input-btw)

o

Toepassing tot en met de kleinhandelsfase

Toen de btw werd ingevoerd, werd gezegd dat alle andere belastingen zijn verboden. Er zijn echter
wel uitzonderingen voor belastingen die niet slaan op alle goederen, maar specifieke producten. Voor
het overige wordt elke belasting die de kenmerken heeft van de btw, is strijdig met de btw – richtlijn
en mag niet meer worden toegepast.
▪

Mits de heffing van deze belastingen, rechten en heffingen in het verkeer tussen de lidstaten geen
aanleiding geeft tot formaliteiten in verband met grensoverschrijding ».



Voorbeelden
▪

HvJ 19.03.1991, C-109/90, Giant: Gemeentelijke belasting op vertoningen en vermakelijkheden
Een vertoning waarbij een toegangsticket moet worden betaald, de belasting is verschuldigd op
datgene wat de onderneming als toegangsgeld vraagt en dus strijdig. Het Hof van Justitie oordeelde
echter dat de belasting wel regelmatig is want er is geen overeenstemming met de btw. De btw is de
algemene verbruiksbelasting op alle goederen en diensten … (zie definitie eerste slides). De
gemeentebelasting voldoet niet aan deze criteria want het gaat niet om een algemene
verbruiksbelasting zodat er geen strijdigheid is met de richtlijn.

▪

HvJ 07.05.1992, C-347/90, Aldo Bozzi: Aanvullende bijdrage op de honoraria van advocaten en
procureurs in Italië (financiering van hun voorzorgskas)

▪

HvJ 17.07.1997, C-28/96, Fricarnes: Heffingen op vlees bestemd voor menselijke consumptie

▪

HvJ 19.09.2002, C-101/00, Tulliasiamies en Siilin: « belasting over de toegevoegde waarde », op de
motorrijtuigenbelasting, verschuldigd op een uit een andere lidstaat overgebrachte wagen
De Finse overheid had een btw toegepast op auto’s die werden ingevoerd uit een andere lidstaat.
Het Hof van Justitie stelde echter dat, ondanks dat de belasting btw werd genoemd, het geen btw is
omdat ze enkel op auto’s werd toegepast en het dus niet om een algemene verbruiksbelasting ging.
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B. Nationale wetgeving en toepassing moet in overeenstemming zijn – en geïnterpreteerd worden – met EU
– recht.
1. Hiërarchie van de rechtsnormen


VEU en VWEU en algemene beginselen



BTW-richtlijnen en BTW-beginselen



GW



WBTW



KBs ter uitvoering van het WBTW



MBs



Administratieve aanschrijvingen (circulaires)



Administratieve beslissingen



Rulings

De uitvoeringsbesluiten zijn ondergeschikt aan het btw – wetboek. Het btw – wetboek dient geïnterpreteerd
te worden in overeenstemming met de grondwet, btw – richtlijn, VEU en VWEU, …
2. VEU en VWEU
Bepaalde bepalingen van VEU en VWEU worden in btw – procedures ingeroepen.


Voorbeelden:
▪

art. 18 VWEU: verbod van discriminatie op grond van nationaliteit

▪

art. 56 VWEU: vrij verkeer van diensten

▪

Teruggaaf aan buitenlandse belastingplichtigen: zelfde intrestvoet
Vb. De keukenfabrikant betaalt btw op grondstoffen in Nederland en zal deze btw dan moeten
terugvragen in Nederland. Ook omgekeerd zal een Nederlander btw die hij in België betaald heeft,
in België kunnen terugvorderen. Hij moet hierbij als een Belgische btw – plichtige worden behandeld.
Als de fiscus de btw te laat terugstort, is er een intrest verschuldigd die vroeger later was voor
buitenlanders, maar dit was niet gerechtvaardigd (arrest Liesplan – Luxemburg (1997)).

▪

Voorheen: verlaagd btw-tarief voor bepaalde werken in onroerende staat: verplichting dat aannemer
in België geregistreerd was.
Vroeger was één van de voorwaarden dat een aannemer moest zijn geregistreerd in België om te
kunnen factureren aan een verlaagd btw – tarief. Het ging om een aansporing van de registratie.
Buitenlandse bedrijven werden hierbij echter benadeeld als ze bouwdiensten wilden verrichten in
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België, voor een Belgisch bedrijf is de registratie immers gemakkelijker. België is hiervoor
veroordeeld wegens schending van het vrij verkeer van diensten.


Vb teruggaaf van btw: HvJ, 11.06.1998, Société générale des grandes sources d’eaux minérales françaises
▪

8e RL (nu vervangen door RL 2008/9): « een niet in de betrokken LS gevestigde BP moet, om teruggaaf
te verkrijgen, een verzoek indienen, vergezeld van de originele facturen ».

▪

HvJ: « Indien een in een LS gevestigde BP zijn recht op teruggaaf kan bewijzen d.m.v. een duplicaat
of copie van de factuur als hij het origineel buiten zijn schuld is kwijtgeraakt, verlangt art. 18 VWEU
(toen 6 EG-V) dat deze mogelijkheid ook wordt geboden aan de niet in die LS gevestigde BP die
teruggaaf vraagt, als de transactie heeft plaatsgevonden en er geen risico van verdere verzoeken om
teruggaaf bestaat. »
Een Franse onderneming had btw betaald in Duitsland die het wilde terugvorderen van Duitsland. Er
was eerder een arrest geweest inzake de Duitse wetgeving dat bepaalde dat voor teruggaaf een
originele factuur vereist was. De onderneming was de originele factuur verloren, dus stelde de Duitse
administratie dat geen btw kan worden teruggevorderd. De Franse zaak komt voor het HvJ. Het
Franse bedrijf had de btw teruggevorderd van de Duitse administratie via een speciaal verzoek in
Duitsland aangezien de Fransen onderneming geen aangifte moest doen in Duitsland. Bij het verzoek
moesten de originele facturen worden meegestuurd om te worden afgestempeld en de factuur geen
tweede keer kon worden gebruikt. Het Franse bedrijf was de originele factuur verloren, maar kon
wel aantonen dat ze de btw betaald had (overmacht). Volgens de Duitse administratie was het
origineel exemplaar vereist door de btw – richtlijn. Het verdrag primeert echter op richtlijn.

Indien in de Nederlandse taalversie van de richtlijn iets anders staat dan in de Franse taalversie, dan moet
naar de gemeenschappelijke bedoelding worden gekeken. In het strafrecht is er de Antigoon – rechtspraak
die stelt dat onrechtmatig verkregen bewijs soms toch nog kan worden gebruikt als de waarde er niet door
aangetast is.
De Antwerpse BBI had een vraag iom inlichtingen gestuurd naar de Portugese Administratie. Op grond van
de gegevensuitwisseling zegt dat BBI dat de aangifte niet klopt en stelt dat fraude werd gepleegd. De
goederen werden niet effectief uitgevoerd naar Portugal maar in België verkocht in het zwart. De vraag kan
enkel door de centrale autoriteit in Brussel worden gestuurd naar Portugal (‘door de Koning aangeduid’), en
niet de Antwerpse BBI. In dit arrest werd de strafrechtelijke Antigoon toegepast in fiscale zaken. Een
eventuele onrechtmatigheid zal niet tot gevolg hebben dat het door deze onrechtmatigheid verkregen
bewijs, in fiscale zaken niet mag worden gebruikt. Wat niemand had opgemerkt, was dat het argument van
de onderneming geen steek hield aangezien ‘door de Koning aangeduid’ slecht vertaald was en er eigenlijk
in de andere versies stond ‘de instantie die bevoegd is voor de implementatie van de richtlijn’.
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3. algemene beginselen




Voorbeelden:
▪

vertrouwensbeginsel,

▪

evenredigheidsbeginsel

▪

doeltreffendheidsbeginsel

▪

…

▪

Europeesrechtelijke interpretatieregels (bv bij verschillen in taalversies van EU-richtlijn)

Vb factuurvermeldingen: HvJ, 14.07.1988, Jeunehomme en EGI:
▪

RL: « de lidstaten kunnen andere verplichtingen voorschrijven die zij noodzakelijk achten ter
waarborging van de juiste heffing van de belasting en ter voorkoming van fraude. »

▪

Belgisch KB legde talrijke factuurvermeldingen op voor levering van tweedehandsauto’s.

▪

HvJ: « Voor de uitoefening van het recht op aftrek mag evenwel slechts worden vereist dat de factuur
nog andere vermeldingen bevat dan die welke in art. (…) van de richtlijn zijn genoemd, voor zover
die bijkomende toegevoegde waarde en de controle daarvan door de belastingadministratie te
verzekeren. Bovendien mogen die vermeldingen niet zo talrijk of technisch zijn, dat zij de uitoefening
van het recht op aftrek nagenoeg onmogelijk of overdreven moeilijk maken. »
 Cf. Cass. 27 maart 1992
Een verkoper van auto’s had auto’s aangekocht en om de aftrek van btw te kunnen toepassen, moest
de factuur allerlei vermeldingen bevatten (kleur, type wagen, …). Er waren bepaalde vermeldingen
die ontbraken dus was er geen recht op btw – aftrek. De belastingplichtige stelde echter dan in het
verleden hij ook al was gecontroleerd, de facturen toen identiek waren en er toen geen probleem
was. Een lidstaat mag bijkomende verplichtingen opleggen wat betreft de facturatie, maar deze
mogen niet veder gaan dan datgene wat nodig is om fraude en misbruik te voorkomen en de inning
van de btw te schaden. In casu is het duidelijk om welke auto’s het gaat zodat er geen fraude in het
spel is. Voor de toekomst kan wel worden verplicht om de factuur aan te passen.
Indien er vroeger geen problemen werden gemaakt, kan de fiscus hier retroactief niet op
terugkomen. Ze heeft dit in het verleden dan aanvaard en kan enkel voor de toekomst wijzigingen
aan brengen.



Let wel: latere cassatierechtspraak strikter
▪

Vb Cass. 15.12.2013, FJF 2014/206
o

Vereniging rekent gedurende 16 jaar btw aan op haar diensten

o

Dan verwerpt administratie aftrek want: "handelingen zonder recht op aftrek (vrijstelling van art.
44, § 2, 11° WBTW )"
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