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1.

Inleiding

1.1

Het btw-systeem

¾ De belasting waarover dit memo gaat, is de belasting over de toegevoegde

¾

¾

¾

¾

¾

waarde, afgekort ‘btw’. In de Nederlandse wetgeving wordt gesproken van
‘omzetbelasting (hierna: OB), een term die is overgebleven uit de periode
vóór harmonisering van de btw binnen de EU.
Sinds het einde van de jaren zestig zijn alle landen die lid zijn van de EU
verplicht btw te heffen op de invoer van goederen, de levering van
goederen en het verrichten van diensten. Met afschaffing van de fiscale
(binnen)grenzen tussen de EU-lidstaten per 1993, wordt btw ook geheven
over de zogeheten intracommunautaire verwerving van goederen. Een
intracommunautaire verwerving van goederen doet zich voor bij grensoverschrijdende verzendingen van goederen tussen EU-lidstaten.
Als hoofdregel geldt dat btw wordt geheven over de vergoeding die een
ondernemer wegens de levering van goederen en/of het verlenen van
diensten in rekening brengt. Bij invoer wordt btw geheven over de
douanewaarde.
Het is de bedoeling dat de btw uiteindelijk drukt op de consument. De
btw wordt weliswaar geheven van de ondernemers, maar deze ondernemers zouden de btw moeten berekenen aan hun afnemers. De btw
vormt dan ook geen heffing over het inkomen van de burger, maar beoogt
de consumptieve bestedingen te belasten.
Het algemene tarief van de btw in Nederland is met ingang van 1-10-2012
verhoogd naar 21% (van 19%). Daarnaast bestaat een verlaagd btw-tarief
van 6% voor een aantal aangewezen diensten en goederen, zoals bijvoorbeeld voedingsmiddelen. In het regeerakkoord van 10-10-2017 is aangekondigd dat het verlaagde btw-tarief van 6% zal worden verhoogd naar 9%.
Ook zijn bepaalde prestaties vrijgesteld van btw, te denken valt aan het
verlenen van medische zorg of het verstrekken van verzekeringen. Tot slot
kent de Nederlandse regelgeving een nultarief voor met name grensoverschrijdende handel van goederen.
De heffing van btw vindt plaats in elke schakel van de handelsketen, zijnde
de weg die goederen en diensten doorlopen van ontwikkeling tot consumptie. Per saldo betaalt een ondernemer btw over de waarde die hij aan
het goed of dienst toevoegt in zijn schakel van de handelsketen. Technisch
wordt dit bereikt door het systeem van aftrek van voorbelasting. Als
hoofdregel mag een ondernemer de voorbelasting, dat is de btw op de
inkopen, kosten en investeringen, aftrekken van de verschuldigde btw op
de door hem verrichtte goederen en/of diensten. Als uitzondering hierop is
de voorbelasting op kosten in beginsel niet aftrekbaar als deze kosten toerekenbaar zijn aan vrijgestelde activiteiten. In handelsketens met vrijgestelde activiteiten ontstaat hierdoor een btw-druk, te weten de btw op de
inkopen van de ondernemer die de vrijgestelde activiteiten verricht.
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VOORBEELD
Leverancier
grondstoffen
Fabrikant

verkoop

100 + 21

btw

verkoop
inkoop

200 + 42
100 + 21

btw
btw

Grossier

verkoop
inkoop

225 + 47,25
200 + 42

btw
btw

Winkelier

verkoop
inkoop

255 + 53,55
225 + 47,25

btw
btw

afdracht 21

afdracht 21

afdracht 5,25

afdracht 6,30

In totaal wordt € 53,55 aan belasting betaald. Dat is precies 21% van de consumentenprijs exclusief btw ofwel 21/121 (17,36%) van deze prijs inclusief btw, die
€ 308,55 bedraagt.
1.2

Europese richtlijnen en wegvallen binnengrenzen

¾ Sinds 1969 wordt in Nederland de btw geheven volgens het Europese

¾
¾

¾

¾

¾
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btw-systeem. Het systeem is gebaseerd op de Eerste en de Tweede
Richtlijn inzake de btw. De btw wordt geheven in alle lidstaten van de EU.
In 1979 is door het in werking treden van de Zesde Richtlijn een belangrijke
stap gezet in de richting van harmonisatie van de btw-heffing.
De Zesde Richtlijn is in de loop van de tijd vele malen ingrijpend aangepast.
Op 1-1-2007 is de Zesde Richtlijn vervangen door de Btw-Richtlijn. De hiervoor genoemde Zesde Richtlijn is hiermee komen te vervallen. De
Btw-Richtlijn was met name een herschikking van de artikelen van de
Zesde Richtlijn. De Btw-Richtlijn bevatte bij invoering slechts een beperkt
aantal inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de Zesde Richtlijn.
De Btw-Richtlijn omvat ook de regels die gelden voor intracommunautaire transacties. De regels voor intracommunautaire transacties, die op
16-12-1991 werden opgenomen in de Zesde Richtlijn, zijn geïntroduceerd
om de binnengrenzen in de EU voor de btw te laten wegvallen. Hierdoor
zou geen btw wegens in- en uitvoer meer worden geheven bij grensoverschrijding van goederen tussen EU-landen. Deze regels zijn met
ingang van 1-1-1993 in de nationale wetgevingen van de EU-lidstaten
overgenomen.
Naast de Btw-Richtlijn 2006/112/EG bestaan andere richtlijnen die de
teruggaaf regelen van buitenlandse btw. De Richtlijn 2008/9/EG van de
Raad van 12-2-2008 regelt de teruggaaf van btw door EU-landen aan
ondernemers die niet in de desbetreffende EU-lidstaat zijn gevestigd,
maar wel gevestigd zijn in één van de overige EU-lidstaten. De Dertiende
Richtlijn 86/560/EEG van de Raad van 17-11-1986 regelt de teruggaaf van
btw aan ondernemers die buiten de EU zijn gevestigd.
Om een goede administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten van de verschillende EU-landen te realiseren is een EU-verordening vastgesteld (Raad van 27-1-1992, nr. 218/92). Deze verordening
regelt de verplichtingen van de belastingdiensten van de EU-landen
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onderling in verband met het wegvallen van de binnengrenzen voor het
goederenverkeer. Inmiddels hebben vele aanpassingen en wijzigingen op
het gebied van de wederzijdse bijstand en het uitwisselen van administratieve gegevens plaatsgevonden, die een zo effectief mogelijke controle
op de naleving van de btw-wetgeving beogen. De verplichtingen op het
gebied van de statistiek bij intracommunautaire transacties (Intrastat) zijn
neergelegd in Europese verordeningen.
1.3

Het rechtskarakter van richtlijnen

¾ Wetgevende Richtlijnen komen in principe tot stand onder de zogeheten

gewone wetgevingsprocedure. Dit houdt in dat het Europees Parlement
en de Raad van Ministers het voorstel van de Europese Commissie moeten
goedkeuren. De bepalingen die in een richtlijn zijn opgenomen, moeten
door de lidstaten geïmplementeerd worden in de nationale wetgeving.
Sommige regelingen die in de richtlijn staan, hoeven niet in de nationale
wetgeving overgenomen te worden. Het gaat daar om zogenoemde
‘kan’-bepalingen. De nationale wetgever kan die regeling overnemen als hij
dat wenselijk vindt.
¾ Particulieren kunnen een rechtstreeks beroep op richtlijnbepalingen doen,
mits deze bepalingen onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Daarvan is sprake als de bepaling een verplichting aan de
EU-lidstaat oplegt die aan geen enkele voorwaarde is gebonden en als de
bepaling voor haar werking niet afhankelijk is van een handeling van de EU
of een EU-lidstaat.
¾ Andersom kan de Belastingdienst zich niet ten nadele van een belastingplichtige op een richtlijnbepaling beroepen als de nationale wetgeving niet
juist is geïmplementeerd. De nationale btw-wetgeving moet echter wel,
waar en voor zover mogelijk, in lijn met de richtlijnbepalingen uitgelegd
worden.
¾ Ook als geen rechtstreeks beroep op de richtlijnbepaling en ook geen
richtlijnconforme interpretatie van de nationale regeling mogelijk is, kan de
nationale regeling niettemin aan het EU-recht getoetst worden. Zo zal een
nationale regeling die niet rijmt met de gedachte van een richtlijnbepaling of die in strijd is met het primaire EU-recht en de Europese rechtsbeginselen, ook als geen rechtstreeks beroep op deze bepaling mogelijk is, als
onrechtmatig moeten worden aangemerkt door de rechter.
1.4

Het rechtskarakter van verordeningen

¾ Verordeningen van de EU hebben steeds rechtstreekse werking. Zij vormen

supranationaal recht en binden rechtstreeks iedereen tot wie de verordening zich richt. Als een nationale wet bepalingen bevat die strijdig zijn met
een verordening, gaat de bepaling van de verordening voor. Dit is slechts
anders als de verordening in strijd is met hoger Europees recht.
¾ De meest recente regeling betreft een verordening van de Europese Raad
van 7-10-2013 (Verordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad). Hierin zijn
btw-regels opgenomen die als doel hebben tot een grotere eenvormigheid
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te komen bij de toepassing van de huidige regels over de plaats van de
belastbare handelingen. In de hierna volgende hoofdstukken zullen de voor
de praktijk relevante bepalingen uit deze verordening nader worden
besproken.
1.5

Het rechtskarakter van de btw

¾ Het rechtskarakter van het Europese btw-stelsel is dat van indirecte

¾

¾

¾

¾
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verbruiksbelasting. De btw tracht het verbruik van de uiteindelijke eindconsument in de heffing te betrekken, maar de heffing verloopt daarbij via
alle schakels in het productieproces (in plaats van direct bij de eindconsument). Of (alleen) de uiteindelijke eindconsument in de heffing wordt
betrokken hangt af van de afwenteling van de belasting op de consument.
Onder het zogeheten ‘oorsprongslandbeginsel’ wordt btw geheven in het
land waar het verbruikte goed of dienst vandaan komt, terwijl onder
het ‘bestemmingslandbeginsel’ juist btw wordt geheven in het land waar
het verbruik ligt. In het Europese stelsel van btw komen beide beginselen
tot uitdrukking: bepaalde type prestaties worden belast in land van oorsprong, terwijl andere leiden tot heffing in het land van verbruik. Dit
ambigue rechtskarakter is het resultaat van pragmatisme en compromissen. Het bestemmingslandbeginsel komt onder meer tot uiting bij
internationale goederenstromen. Door middel van het nultarief voor
grensoverschrijdende leveringen en heffing bij invoer of intracommunautaire verwerving wordt getracht btw te heffen in het land van aankomst.
De twee beginselen komen overigens niet alleen tot uiting in vaststelling
van het land waar de prestaties met btw zijn belast, maar ook bij het
vaststellen van het land dat de btw daadwerkelijk moet innen. Zo wordt
de btw onder de zogeheten Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) belast in
het land van verbruik, maar geïnd door het land van btw-registratie van
de verrichter van de prestatie.
Een ander belangrijk beginsel van het Europese btw-stelsel betreft het
neutraliteitsbeginsel. Hoewel een belasting nooit neutraal uitwerkt, dient
de btw op de volgende aspecten zo neutraal mogelijk uit te werken:
¾ concurrentieverhoudingen tussen ondernemers mogen niet worden
verstoord;
¾ de btw als percentage van de kleinhandelsprijs dient bij gelijke producten gelijk te zijn;
¾ de heffing van buitenlandse goederen en diensten dient hetzelfde te
zijn als die op binnenlandse goederen en diensten.
In het Europese btw-systeem wordt btw geheven in elke schakel van de
productie- en distributieketen, ook wel cascadestelsel genoemd. In
tegenstelling tot andere denkbare vormen van btw-systemen stapelt de
belasting niet op maar wordt enkel btw geheven over de toegevoegde
waarde in elke schakel van de productie- en distributieketen. Dit nietcumulatieve cascadestelsel wordt bereikt doordat ondernemers als
hoofdregel de in rekening gebrachte kosten over de gemaakte kosten kunnen aftrekken. De aftrek waarborgt de neutraliteit van de heffing ongeacht
de omvang van de handelsketen.
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1.6

Het Europese leerstuk van bestrijding van fraude,
belastingontwijking en misbruik van recht in de btw

¾ Het HvJ EU heeft in meerdere belangrijke en principiële uitspraken beslist

¾

¾

¾

¾

¾

¾

dat de bestrijding van fraude, belastingontwijking en misbruik in de btw
wordt erkend en gestimuleerd.
Dit leerstuk werkt direct door in de nationale btw-regelgeving. Zie onder
andere HvJ EU 22-12-2010, nr. C-103/09, Weald Leasing Ltd, V-N 2011/8.18
en HvJ EU 18-12-2014, nr. C-131/13, nr. C-163/13, nr. C-164/13, Italmoda,
V-N 2015/4.18.
In het Italmoda-arrest werd beslist dat ondernemers die deelnemen aan
btw-fraude het recht op aftrek, vrijstelling of teruggaaf van de btw wordt
geweigerd. Deze weigering geldt ook als de btw-fraude in een andere
lidstaat plaatsvond. Wel moet op basis van objectieve gegevens worden
aangetoond dat de ondernemer wist of behoorde te weten dat de aangevoerde handeling deel uitmaakte van fraude. Zie ook HvJ EU 6-9-2012,
nr. C-324/11, V-N 2012/46.22, Gabor Toth.
Bij misbruik van recht blijft de btw-regeling waarmee geprobeerd is een
oneigenlijk voordeel te behalen buiten toepassing. De btw-regels worden
toegepast als ware de btw-constructie niet aanwezig: de transacties worden zo geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals die zou zijn
geweest zonder de als misbruik aangemerkte transacties. Zie onder
andere de HvJ EU-arresten Halifax (nr. C-255/02, V-N 2006/13.20), Bupa
(nr. C-419/02, V-N 2006/46.16) en University of Huddersfield (nr. C-223/ 03,
V-N 2006/14.19).
Het HvJ EU besliste dat ‘misbruik van recht’ aanwezig is, als aan de volgende eisen is voldaan:
¾ de door de belanghebbende beoogde rechtstoepassing is strijdig met
doel en strekking van de betrokken bepalingen uit de Btw-Richtlijn;
¾ de door de belanghebbende uitgevoerde transacties hebben als wezenlijk doel het behalen van een btw-voordeel.
In een aantal op 12-2-2012 gewezen arresten heeft de HR geoordeeld
over een aantal als misbruik aangemerkte transacties. Hierbij heeft de HR
de uitgangspunten zoals opgenomen in de arresten van het HvJ EU in de
arresten Halifax (HvJ EU 21-2-2006, nr. C-255/02, Halifax, V-N 2006/
13.20) en Weald Leasing (HvJ 22-12-2010, nr. C-103/09, Weald Leasing,
V-N 2011/8.18) overgenomen. Hierdoor wordt misbruik van het btw-recht
niet gedekt. Van zodanig misbruik is onder meer sprake bij transacties
die niet zijn verricht in het kader van normale handelstransacties, maar
uitsluitend met het doel om btw-voordelen op onrechtmatige wijze te
verkrijgen. Justitiabelen kunnen bij rechtsmisbruik geen beroep op het
btw-recht.
De HR heeft in 2012 verschillende arresten gewezen bij btw-structuren
met scholen. In het arrest van HR 29-6-2012, nr. 10/00786, V-N 2012/37.26
beslist de HR dat geen sprake is van misbruik van recht in een geval waarin
een gemeente een school en een sporthal laat bouwen en deze niet aan de
onderwijsinstelling overdraagt maar aan een beheerstichting tegen 15% van
de stichtingskosten. Er is geen misbruik van recht indien de gemeente
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de keuze had tussen overdracht aan de onderwijsinstelling of het zelf in
eigendom houden van de gebouwen. De gemeente kan daarom de voorbelasting niet aftrekken. Ook het Gerechtshof Amsterdam kwam onder verwijzing naar de genoemde eerdere zaken tot de conclusie dat in een
gelijksoortige zaak geen sprake is van een schijnhandeling of misbruik van
recht indien een gemeente een perceel grond overdraagt aan een Vereniging voor Schoolonderwijs en daarbij afstand doet van zijn vordering en de
koopschuld omzet in een aflossingsvrije leenschuld (Gerechtshof Amsterdam 18-12-2014, nr. 14/00347 en 14/00348, V-N 2015/14.2.3). De HR
oordeelde echter dat dit samenstel van rechtshandelingen ertoe leidt dat
door de gemeente in wezen geen vergoeding voor de btw is bedongen
(HR 14-10-2016, nr. 15/00664, V-N 2016/54.12). De gemeente handelde
daarom niet als btw-ondernemer en kon de voorbelasting niet aftrekken HR. In het arrest van HR 25-4-2014, nr. 13/00959, V-N 2014/25.19
werden (beduidend) lage vergoedingen, maar ook een gelieerdheid tussen
partijen, buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling of sprake is van
misbruik van recht bij de levering van een gebouw aan een onderwijsinstelling. In het arrest Gemeente Borsele (HvJ EU 12-05-2016, C-520/14,
V-N 2016/27.20) lijken daarentegen niet-marktconforme voorwaarden,
waaronder de prijs, juist wel betrokken te worden bij de beoordeling of
sprake is van btw-ondernemerschap). In enkele andere arresten is volgens
de HR wel sprake van misbruik van recht. Wij verwijzen naar de arresten
van de HR van 10-2-2012, nr. 09/03203, V-N 2012/13.20 (ziekenhuisconstructie die uitsluitend tot doel heeft door de uitoefening van een koopoptie
btw-druk te verlagen) en HR 30-3-2012, nr. 09/03079, V-N 2012/19.24
(combinatie van bouw, levering en vrijgestelde huur door de oorspronkelijke eigenaar van de grond).
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