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BTW: Transport sector update! – 20 juli 2022 

Gewijzigde positie btw-vrijstelling uitvoer gelinkt aan uitvoer / inwerkingtreding opgeschorst tot 
nader order! 
 
Middels de circulaire 2021/C/96 dd. 27 oktober 2021, heeft de btw-administratie het 
toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor vervoersdiensten gelinkt aan uitvoer van goederen 
beperkt. Op vraag van de sector werd de inwerkingtreding uitgesteld tot september 2022. 
 
Volgens het nieuw standpunt kwamen enkel transportdiensten verricht voor de afzender of de 
geadresseerde van de zending in aanmerking voor de btw-vrijstelling. 
 
De administratie baseerde zich op het arrest C-288/16 van het HvJ dd. 29 juni 2017 in de zaak ‘L.C.’ IK 
en volgde hiermee het voorbeeld van een aantal andere EU landen. Andere landen hebben evenwel 
beslist om de bestaande praktijk of wetgeving niet te wijzigen. 
 
De administratie heeft beslist om de inwerkingtreding van het nieuwe standpunt voorlopig op te 
schorsen (circulaire 2022/C/72). Bedoeling is om verschillende Europese instanties te consulteren 
over deze problematiek teneinde een uniforme toepassing tussen de lidstaten te verzekeren. 
  



 
 

   
 

Are authorities allowed to impose penalties on underpaid VAT without considering the 

deduction position? – 21 augustus 2022 

 
Are authorities allowed to impose percentage based penalties when sanctioning underpaid VAT on 
sales; without considering the deductible VAT amounts on purchases? 
 
The European Court of Justice (ECJ C-418/22 Cezam) received a new referral from a Belgian court and 
will soon get the opportunity to address this question! 
 
Background 
 
The case concerned a taxpayer who failed to submit periodic VAT returns since June 2013. The 
Belgian tax authorities issued an assessment in which the following amounts were claimed. 
 
In respect of 2013: 
•    VAT payable: EUR 278 880.50; 
•    Penalties: EUR 265 940; 
•    Late payment interest calculated (0,8% per month) up to 20 March 2016: EUR 58 007.04. 
In respect of 2014 and 2015: 
•    VAT payable: EUR 1 430 991.16; 
•    Penalties: EUR 923 650.00; 
•    Late payment interest (0,8% per month) calculated up to 20 January 2017: EUR 137 375.04. 
As regards the period 2017: 
•    VAT payable : EUR 88 610.36; 
•    Penalties : EUR 14 290; 
•    Late payment interest calculated (0,8% per month) up to 20 December 2017: EUR 4 962.16. 
 
The Belgian authorities claimed penalties amounting to 20% of the gross amount of VAT and hence 
not taking into account any deductible VAT (legal basis: article 70(1) of the VAT Code and Royal 
Decree No 41 part V of Table G in the annex to Royal Decree No 41). 
 
The taxpayer challenged the penalties referring to general principles of EU law and argued that the 
penalties should be calculated on the net amounts of VAT; meaning the deduction of the input VAT 
paid should also be considered when calculating the penalties. 
 
Relevant EU framework 
 
In the absence of harmonization of EU legislation on penalty regimes, the power to impose penalties 
falls within the competence of Member States; they have the freedom to qualify, quantify, scale and 
impose the penalties they find appropriate. 
However, despite the lack of harmonization, Member States must exercise their power in accordance 
with EU law. Their freedom is hence not unlimited. 
In this respect, the EU court of justice has o.a. set the following limits for EU Member States: 
 
•    Penalties must not go further than what is necessary to ensure the correct collection of VAT; 
•    Penalties and sanctions must be consistent with the principle of VAT neutrality and 



 
 

   
 

proportionality (this also means that the nature and the degree of seriousness of the infringement 
must be considered when imposing sanctions); 
•    Penalties must not be disproportionate to the gravity of the incident, especially when there is no 
loss of VAT revenue. 
 
EN.SA. case 
 
In the case at hand, the taxpayer made an explicit reference to the EN.SA. case. This case was about 
fictious transactions where the Italian authorities on the one hand, excluded the deduction of VAT 
relating to non-existent transactions and, on the other, also required payment from that taxpayer for 
VAT invoiced on these non-existent transactions. 
 
The Court of Justice ruled that a penalty equal to the full amount of input VAT improperly deducted 
without taking account the fact that the same amount of output VAT had been duly paid and that the 
Treasury had not, as a result, lost any tax revenue, constitutes a penalty that is disproportionate to 
the objective which it pursues (judgment of 8 May 2019, EN.SA. (C-712/17, EU:C:2019:374, 
paragraphs 39 and 42). 
 
The taxpayer infered from that judgment that: 
•    The tax liability of the taxable person is always composed of the tax owed from the outputs minus 
the deductible tax in respect of the inputs from the same tax period. 
•    As regards the same tax year, output transactions are inseparable from input transactions. 
•    The principle of proportionality requires that the Member States should not impose penalties of 
an amount equal to the deductible VAT, otherwise the deduction of VAT would no longer serve any 
purpose and would be meaningless. 
•    Consideration must be given to the question of whether the risk of loss of tax revenue has been 
eliminated.. 
 
Referral 
 
The Belgian court (Court of First Instance of Luxembourg, Belgium) wonders whether the Belgian 
system of (proportionate) penalties complies with the above principles of EU law. 
Before settling this dispute, it therefore decided to consult the Court of Justice. In this respect, the 
referring courts asked whether, when calculating a tax penalty, the EU provisions (more specifically: 
Articles 62(2), 63, 167, 206, 250 and 273 of the VAT Directive, together with the principles of 
proportionality and neutrality) imply that the tax authority should use the net amount of VAT due, 
after input VAT is considered, rather than the gross amount of VAT? 
  



 
 

   
 

Structuur van btw- en ondernemingsnummer wijzigt weldra – 22 augustus 2022 

 
Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke entiteit een 
ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen. Dit ondernemingsnummer wordt 
door de btw-administratie geactiveerd als btw-nummer. Qua format zijn een btw-nummer en een 
ondernemingsnummer dus in feite identiek. 
 
Momenteel beginnen alle ondernemingsnummers - en dus ook de btw-nummers - met het cijfer 0: 
"0xxx.xxx.xxx". 
 
De structuur van het ondernemingsnummer is bij koninklijk besluit van 23 juni 2003 vastgesteld en 
heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is. 
 
De 0-reeks is echter niet oneindig. Zodra ze is uitgeput, zullen ondernemingsnummers toegekend 
worden waarvan het eerste nummer 1 is: 1xxx.xxx.xxx (1-reeks). 
 
Alle resterende ondernemingsnummers die met 0 beginnen, zullen komend jaar worden toegekend. 
Daarom raadt de FOD Economie sterk aan om voor 1 januari 2023 toepassingen die gebruik maken 
van het ondernemingsnummer, aan te passen zodat ze ondernemingsnummers van de 1-reeks 
kunnen gebruiken. 
  



 
 

   
 

New EU case dealing with VAT deduction position of active holdings – 8 september 2022 

 
The correct VAT treatment of holding companies under the EU VAT system is a controversial and 
much debated topic. That treatment is often subject to litigation with the tax authorities. The 
discussions mostly revolve around the entitlement of holding companies to deduct VAT on expenses 
incurred for the purposes of managing their subsidiaries. The latest EU case deals with the situation 
of a holding which claimed VAT deduction for costs relating to the activities of its subsidiaries. 
 
Case : W-GmbH (C-98/21) 
On 8 September 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU), had another opportunity to 
deliver a ruling in a new holding VAT case. 
 
The case revolves around the company W-GMBH, which holds participations in X-KG and Y-KGs (KGs). 
Both KGs were active in the real estate sector and had activities which – to a large extent – did not 
generate the right to input VAT deduction. In addition to taxable accounting and management 
support, W-GMBH also made a contribution as shareholder for services (valued at 9,4 mio EUR). 
W-GmbH deducted the full VAT paid in connection with these “free of charge” services. 
 
According to the German tax authorities, the input VAT in relation to services contributed as 
shareholder is not deductible. In order to settle the dispute, the German Supreme Court referred the 
following questions to the CEUJ. 
 
First question 
 
Is an active holding company having taxable revenue streams with its subsidiaries entitled to deduct 
input VAT on services which it purchased from third parties and contributed to the subsidiaries in 
return for a share in the general profit? Even though the services concerned are not directly and 
immediately connected with the holding’s activities, but rather with the (predominantly) exempt 
activities of the subsidiaries? 
 
In line with its earlier judgments, the Court also reminded us of the following principles: 

• For a right to deduct input VAT to exist, there should be a direct and immediate link between 
a particular input transaction and output transactions giving rise to the right to deduct. 

• Where there is no direct and immediate link between a particular input transaction and an 
output transaction or transactions giving rise to the right to deduct, a taxable person may 
also be entitled to VAT deduction where the costs of the services in question are part of his 
general costs and are, as such, components of the price of the goods or services which he 
supplies. Such costs do have a direct and immediate link with the taxable person’s economic 
activity as a whole. 

• However, where goods or services acquired by a taxable person are linked to exempt 
transactions or transactions not falling within the scope of VAT, there can be no subsequent 
taxation or deduction of input tax. 

• The mere holding of shares in a subsidiary cannot be regarded as an economic activity 
because any dividend received as a result of the holding of shares is a result of the ownership 
of property and does not require any active activity from that holding company. This is 



 
 

   
 

different iwhere a holding company not only holds shares in a subsidiary, but is also involved 
in the management and carries out transactions subject to VAT such as administrative, 
financial, commercial, or technical services. 

The Court further clarified that the existence of a link between transactions must be assessed by 
reference to their objective content; whereby the actual use of the services is decisive for the VAT 
deduction situation (Sonaecom case; C-42/19). 
 
In the present case, the Court acknowledged that W is a taxable person for VAT purposes (so-called 
active holing) as it was providing taxable administrative and management services to its subsidiaries 
against renumeration. Nevertheless, in the Court’s view W is not entitled to deduct input VAT on the 
(contributed) services. This is because the expenses cannot be considered as relating to the holding’s 
specific taxable services (accounting and management support) or its general activities (acquisition of 
shares). 
 
Since the services were deemed to be rather attributable to the (real estate) activities of the 
subsidiaries, which were to large extent VAT exempt, the input VAT on the contributed services does 
not qualify for VAT deduction. 
 
Second question 
 
Should the CEUJ rule in favor of VAT deduction, can the set-up be viewed as abuse of law? 
 
Given the answer to the first question, there is no need to answer the second question. 
 
Comment 
 
This case is a useful reminder of the importance for holding companies to consider VAT implications 
when engaged in transactions. The VAT rules in this area are complex and tricky discussions with 
authorities are never far away. Lately, we also observed an increased focus of VAT authorities on 
holding companies who tend to increasingly challenge their VAT deduction position. 
  



 
 

   
 

Teveel btw gefactureerd: moet je die crediteren en teruggeven aan je klant? – 12 
september 2022 

 
Over deze vragen mag het Hof van Justitie zich binnenkort buigen. De Advocaat-Generaal komt alvast 
met interessante conclusies, die mogelijks een verregaande impact zullen hebben op bestaande 
praktijken bij btw-correcties in EU lidstaten.   
Context 
 
Op grond van artikel 203 van de Btw-richtlijn is btw verschuldigd door eenieder die deze belasting op 
een factuur vermeldt. Voormelde bepaling is geïntroduceerd om te vermijden dat de 
(belastingplichtige) ontvanger van een factuur deze zou gebruiken gebruiken om btw-aftrek te 
claimen zonder dat de btw werd afgedragen. Met andere woorden: de wetgever had tot doel te 
voorkomen dat een afnemer die in het bezit is van een factuur de aftrek van btw kan uitoefenen, 
terwijl diegene die de factuur zou uitreiken deze btw niet verschuldigd zou zijn (omwille van een 
gebrek aan rechtsgrond). De staat zou anders een gevaar voor verlies van belastinginkomsten lopen. 
De rechtsgrond voor de verschuldigdheid van de btw die onterecht werd gefactureerd is daarom in 
de Btw-richtlijn opgenomen. 
 
Volgens de Advocaat-generaal Kokott bestaat een dergelijk gevaar niet indien het duidelijk is dat de 
ontvanger van de factuur geen recht op btw-aftrek heeft. In zulk geval zou het zelfs mogelijk zijn om 
het teveel aan btw betaalde bedrag terug te vragen, zonder correctie van de eerder afgerekende 
btw. 
 
Zaak C-378/21 
 
De zaak ten gronde ging over een Oostenrijkse uitbater (P GmbH) van een binnenspeeltuin, die 
verkeerdelijk toepassing had gemaakt van het normale btw-tarief. Telkens wanneer een klant het 
toegangsgeld tot de speeltuin betaalde, reikte P GmbH een “vereenvoudigde factuur” uit met 20% 
btw. Zij droeg deze ook af aan de fiscus. Aangezien de toegangsgelden voor de binnenspeeltuin in 
werkelijkheid onderworpen waren aan het verlaagde btw-tarief van 13%, verzocht P GmbH om 
teruggaaf van de te veel afgedragen btw. De Oostenrijkse Belastingdienst weigerde dit verzoek. De 
zaak belandt uiteindelijk voor het Hof van Justitie dat een aantal prejudiciële vragen voorgelegd 
krijgt. 
 
Is onterecht gefactureerde btw verschuldigd wanneer er geen gevaar voor verlies van 
belastinginkomsten bestaat, omdat de afnemers geen recht op aftrek hebben? 
 
De advocaat-generaal stelt dat de verkeerdelijk vermelding van btw op een factuur aan een 
particulier niet tot gevolg heeft dat de ondernemer btw moet afdragen louter omwille van de 
vermelding ervan op een factuur. In zulk geval is er immers geen risico op verlies van 
belastinginkomsten voor de schatkist (lees: de afnemer kan de factuur niet gebruiken om een recht 
op aftrek te laten gelden). Volgens de ag ontstaat een belastingschuld krachtens artikel 203 van de 
btw-richtlijn alleen voor zover er ook belastingplichtigen onder de ontvangers van de facturen waren. 
Als er belastingplichtige ontvangers – van een handeling en de corresponderende factuur – zijn, moet 
er in voorkomend geval worden geschat hoeveel “gevaarlijke” facturen er werden uitgereikt. 
 



 
 

   
 

In het geval van P GmbH lijkt de kans dat er effectief belastingplichtige afnemers waren relatief 
beperkt. Al lijkt de Oostenrijkse fiscus daar niet van overtuigd. Mevrouw Kokott schat dit gevaar 
alleszins “zeer gering” in. 
 
Kan een correctie achterwege blijven, wanneer geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten 
bestaat en de correctie van de facturen praktisch onhaalbaar blijkt? 
 
Lidstaten zijn in beginsel verplicht in strijd met het Unierecht geïnde belastingen terug te betalen. 
Het Hof van Justitie heeft al herhaaldelijk bevestigd dat de Btw-richtlijn geen bepalingen bevat over 
de herziening van ten onrechte gefactureerde btw door de opsteller van de factuur. In die 
omstandigheden is het in beginsel aan de lidstaten om te bepalen onder welke voorwaarden de ten 
onrechte gefactureerde btw kan worden herzien. 
 
Deze maatregelen mogen echter geen afbreuk doen aan de neutraliteit van de btw. Ondernemers die 
te goeder trouw zijn of die het gevaar voor verlies aan belastinginkomsten tijdig hebben 
uitgeschakeld, moeten hun recht op teruggaaf kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling van de goede 
trouw van een ondernemer moet aldus a-g Kokott worden rekening gehouden met de complexiteit 
van de btw-wetgeving. Ondernemers kunnen als belastingontvangers niet zondermeer aansprakelijk 
worden gesteld voor elke mogelijke fout die ze maken. Zelfs als er geen sprake zou zijn van goede 
trouw, moet de ondernemer de teveel aangerekende btw kunnen terugvorderen wanneer hij tijdig 
het gevaar voor verlies van belastinginkomsten heeft uitgeschakeld. Het is vaste rechtspraak dat 
Lidstaten dit principe moeten respecteren. Bovendien mogen lidstaten bij het vaststellen van de 
voorwaarden voor verzoeken tot terugbetaling (van onverschuldigd betaalde btw) de voorwaarden 
niet zo vaststellen dat zij de uitoefening van dit recht in de praktijk onmogelijk of buitengewoon 
moeilijk maken. In een geval van P GmbH is het de vraag of er überhaupt een gevaar voor verlies aan 
belastinginkomsten bestaat en of hij de betreffende facturen dus moet corrigeren (zo men zou 
uitgaan van zijn kwade trouw). Deze vraag lijkt nog niet te zijn uitgeklaard. Mocht er een gevaar op 
verlies aan belastinginkomsten bestaan én de ondernemer is te kwader trouw, moeten de facturen 
worden gecorrigeerd, aldus mevrouw Kokott. Het gegeven dat een correctie praktisch onhaalbaar 
blijkt, bijvoorbeeld omwille van de omvang van de facturen, verandert niets aan deze conclusie. 
 
Quid onrechtmatige verrijking? 
 
De verwijzende rechter stelt zich ook de vraag of de btw die wordt teruggevraagd niet aan de 
afnemer moet worden terugbetaald. Is er anders geen sprake van onrechtmatige verrijking? Het is 
immers vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat een onrechtmatig geïnde belasting slechts kan 
worden teruggegeven indien de rechthebbende niet op ongerechtvaardigde wijze wordt verrijkt. 
 
De Advocaat-Generaal merkt op dat het aan de nationale rechter is om - met inachtneming van alle 
relevante omstandigheden - een analyse te maken en te bepalen of de leverancier 
ongerechtvaardigd zou worden verrijkt. In dit verband rust de bewijslast voor het bestaan van 
ongerechtvaardigde verrijking op de lidstaat in kwestie, zo stelt ze. In casu lijkt a-g Kokott niet 
onmiddellijk een gevaar voor onrechtmatige verrijking te zien. In tegendeel, ze stelt dat ze “per 
definitie [wil] uitsluiten dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking door de belastingplichtige die 
de handeling verricht wanneer met een eindverbruiker een vaste vergoeding is overeengekomen en 
de btw is doorberekend”. Met andere woorden, wanneer een ondernemer met een particulier 
handelt kan hij aldus a-g Kokott quasi niet onrechtmatig verrijkt worden. Ofwel heeft hij zijn prijs 



 
 

   
 

doen stijgen door een hoger tarief aan te rekenen en ondervond hij daardoor een concurrentieel 
nadeel. Ofwel liet hij zijn prijzen niet stijgen, wat ten koste ging van zijn winstmarge. De 
belastingdienst kan in dergelijk geval – als voorwaarde voor de btw-teruggave – dan ook niet eisen 
dat de onverschuldigd geïnde btw zou moeten worden terugbetaald aan de afnemer. 
 
Commentaar 
 
Deze zaak brengt verder nuance aan de stelling dat onrechtmatige gefactureerde btw altijd 
verschuldigd is. Daarenboven blijkt dat de leer van de onrechtmatige verrijking waarschijnlijk te vaak 
tegen ondernemers wordt ingeroepen. Het is alleszins opvallend hoe a-g Kokott de rol van de 
ondernemer in de btw-ketting definieert en niet elke fout financieel in zijn schoenen wil schuiven. Als 
een ondernemer een onmoedwillige fout maakt bij het innen van de belasting omdat de regels te 
complex zijn, is dat in eerste instantie een probleem voor de staat – en niet zozeer voor de 
ondernemer in kwestie. Daarenboven mogen ondernemers in deze optiek niet het slachtoffer 
worden van hun rol als ontvanger van de belastingen: als ze zelf een economisch nadeel ondervinden 
van een overbelasting, kan er geen sprake zijn van onrechtmatige verrijking. 
 
Of hoe een conclusie een “verrijking” kan zijn in tijden waarin (ook) de fiscus op zoek is naar extra 
inkomsten… 
 
Het is nog even wachten op het finale verdict dat over maximaal 6 maanden kan worden verwacht. 
Indien het hof de opinie onderschrijft, wat het vaak doet, dan betekent deze zaak een opportuniteit 
voor elke B2C leverancier die te veel btw heeft afgerekend. 
  



 
 

   
 

Zaak C 368/21 - is invoer btw automatisch verschuldigd bij een douane schuld bij invoer? – 21 
september 2022 

In recent Europees arrest (Zaak C 368/21) wordt nogmaals bevestigd dat de opeisbaarheid van invoer 
btw niet automatisch voortvloeit uit de een douaneschuld. In tegenstelling tot douane is het voor de 
heffing van invoer btw immers van belang wáár, dat wil zeggen, in welk land, de goederen in het 
economisch circuit van de EU zijn gebracht. 
 
1- Feiten 
 
De feiten van deze zaak waren als volgt. 
 
In januari 2019 heeft R.T., gevestigd in Duitsland, een voertuig gekocht en geregistreerd in Georgië. 
 
In maart 2019 reisde R.T. in hetzelfde voertuig van Georgië naar Duitsland, via respectievelijk Turkije, 
Bulgarije, Servië, Hongarije en Oostenrijk. Het voertuig werd niet aangegeven bij een douanekantoor 
van invoer. 
 
Aan RT is een aanslag voor douanerechten en btw bij invoer opgelegd omdat hij, in strijd met zijn 
verplichting op grond van artikel 139 van verordening nr. 952/2013, het voertuig niet bij het eerste 
douanekantoor in de EU heeft aangeboden. 
 
Gesteld werd dat het voertuig in strijd met de wetgeving in het douanegebied was ingevoerd, 
waardoor een douaneschuld bij invoer was ontstaan (artikel 79, lid 1, sub a). 
 
Er werd ook geclaimd dat btw bij invoer verschuldigd was op grond van deze douane-inbreuk. 
 
RT heeft tegen deze aanslag beroep ingesteld. De verwijzende rechter is van mening dat het buiten 
kijf staat dat de douaneschuld overeenkomstig artikel 79, lid 1, sub a, is ontstaan. Maar betwijfelt 
echter of Duitsland bevoegd is om ook de btw bij invoer te heffen. 
 
2- Vraag 
 
In casu rees de vraag in welk land invoer btw betaald moest worden. 
 
Meer bepaald: is de plaats van invoer de lidstaat waar de douaneovertreding is begaan (Bulgarije), of 
in de lidstaat waar de overtreder daadwerkelijk gevestigd is en het voertuig duurzaam zal gebruiken 
(Duitsland)? 
 
3- Arrest 
 
Om te beginnen herinnert het Hof eraan dat de lidstaten, wanneer ingevoerde goederen aan 
douanerechten zijn onderworpen, het belastbare feit en de verschuldigdheid van de btw bij invoer 
kunnen koppelen aan die van de douanerechten. 
 



 
 

   
 

Aldus kan een btw-schuld uit een douaneschuld voortvloeien wanneer op grond van de gedragingen 
die tot het ontstaan van de douaneschuld hebben geleid, kan worden vermoed dat de betrokken 
goederen in het economische circuit van de EU zijn gebracht en tot verbruik hadden kunnen leiden. 
 
Dit vermoeden kan evenwel worden weerlegd indien wordt vastgesteld dat, ondanks de inbreuken 
op de douanewetgeving (die tot het ontstaan van een douaneschuld leiden in de lidstaat waar deze 
douane inbreuken zijn gepleegd), goederen via een andere lidstaat in het economisch circuit zijn 
binnenbracht. In welk geval het belastbare feit voor de btw bij invoer plaats vindt in die andere 
lidstaat waar de goederen voor het verbruik zijn bestemd. 
 
In de onderhavige zaak merkte het Hof van Justitie op dat het voertuig op zijn reis van Georgië naar 
Duitsland door verschillende lidstaten reisde. De eigenaar, RT, had zijn gewone verblijfplaats in 
Duitsland, waar hij het voertuig na aankomst gebruikte. 
 
Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak oordeelde het Hof van Justitie dat moet worden 
aangenomen dat dit voertuig, niettegenstaande het eerste gebruik en de fysieke binnenkomst op het 
grondgebied van de EU via Bulgarije, het voertuig daadwerkelijk bestemd was voor gebruik in 
Duitsland. 
 
Aangezien het voertuig in deze laatste lidstaat het economisch circuit van de EU is binnengekomen, 
heeft de invoer ervan overeenkomstig de artikelen 30 en 60 van de btw-richtlijn dus in Duistland 
plaatsgevonden. 
 
Deze conclusie wordt niet ontkracht door het feit dat het eerste gebruik van het voertuig zich in 
Bulgarije heeft voortgedaan. Ingevolge eerdere rechtspraak (C-26/18 Federal Express Corporation 
Deutsche Niederlassung) kunnen goederen, ook al zijn zij fysiek in een lidstaat binnengekomen, 
worden geacht op het grondgebied van een andere lidstaat in het economisch circuit van de EU te 
zijn binnengebracht. Dit is het geval wanneer die goederen in de laatste lidstaat "bestemd voor 
verbruik" waren. In zulk geval worden de betrokken goederen geacht het economisch circuit van de 
EU binnengekomen te zijn in lidstaat van hun eindbestemming en is de btw bij invoer ontstaan in die 
lidstaat. 
 
4- Commentaar 
 
De btw-administratie heeft standaard de reflex om btw bij invoer na te vorderen wanneer er een 
douaneschuld bij invoer ontstaat. 
 
De redenering luidt dat de heffing van de btw bij invoer gelinkt is aan de douanereglementering. 
Krachtens de bepalingen in de btw-wetgeving zijn douanerechten en invoer btw voor wat het 
belastbare feit en het verschuldigd worden ervan ook aan elkaar gekoppeld. 
 
De EU rechtspraak nuanceert echter deze “automatische” koppeling en laat bij een douaneschuld 
enkel een invoer voor btw-doeleinden toe indien de goederen daadwerkelijk via die lidstaat in het 
economisch circuit van de Unie zijn gebracht. In deze casus was een douanerechtelijk onrechtmatig 
handelen geen voldoende grond om tot een schuld van invoer btw te komen. 
 



 
 

   
 

Deze zaak maakt wederom heel duidelijk dat de douane en btw-regels niet ‘één-op-één’ 
doorgetrokken kunnen worden. 
  



 
 

   
 

Is je begeleiding in de fitness onderworpen aan 6% of 21% btw? – 22 september 2022 

 
Is je begeleiding in de fitness onderworpen aan 6% of 21% btw? 
Het gebeurt niet elke dag dat een rechtbank van eerste aanleg een prejudiciële vraag stelt aan het 
Hof van Justitie. Nochtans is dat wat de rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft gedaan (Rb. Gent 
20 mei 2021). En nog wel in een zaak die ons mogelijks allemaal aanbelangt: betalen we teveel btw in 
de fitness? 
 
De feiten 
 
The Escape Center is een fitness centrum met winstoogmerk. Bijgevolg moet zij btw aanrekenen over 
haar diensten. Ze deed dat al jaren aan het 21% btw-tarief. Voor de periode 2015-2018 stelde zij zelf 
vast dat ze in feite teveel btw heeft voldaan en vroeg ze 15% btw terug (i.e. het verschil tussen 21% 
en 6%). De fiscus weigerde de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% en dus kwam er een 
rechtszaak van. 
 
De administratie nam daarbij haar klassieke positie in: de toegang is onderworpen aan 6% en de 
individuele begeleiding en groepslessen zijn onderworpen aan 21%. Zij baseerde zich hiervoor op de 
Belgische wettekst (zie verder). Als er geen opsplitsing wordt gemaakt tussen de toegang en de 
begeleiding is het geheel onderworpen aan 21% btw, aldus de fiscus. 
 
Wat zegt de wettekst? 
 
De vraag is dus of de Belgische wetgever op basis van de tekst van de Btw-richtlijn kan beslissen om 
enkel de toegang tot een fitness center aan 6% btw te onderwerpen. Bijlage III, punt 14 Btw-richtlijn 
stelt dat „het recht gebruik te maken van sportaccommodaties” kan onderworpen worden aan het 
verlaagd btw-tarief. Onze wettekst spreekt van "De toekenning van het recht op toegang tot 
inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te 
maken (...)" (rubriek XXVIII Tabel A bijlage KB nr. 20). 
 
Wat zegt het Hof van Justitie? 
 
The Escape Center was het dus duidelijk niet eens met het standpunt van de fiscus. Zelfs indien men 
“het recht gebruik te maken van sportaccommodaties” restrictief interpreteert, is er volgens haar 
geen reden om te stellen dat er geen sprake meer zou zijn van dit “recht gebruik te maken van een 
sportaccommodatie” (zoals de Btw-richtlijn stelt), wanneer er bijkomende begeleiding voorzien is 
door instructeurs. 
 
Het Hof van Justitie geeft The Escape Center in essentie gelijk. Het Hof stelt dat de Btw-richtlijn en de 
interpretatieve verordening geen definitie bevatten van wat er onder het begrip “recht gebruik te 
maken van een sportaccommodatie” wordt verstaan. Bovendien geeft de richtlijn geen bevoegdheid 
aan lidstaten om dit begrip in te vullen. Bijgevolg moet dit begrip uniform worden uitgelegd. 
 
Vervolgens gaat het Hof na of de begeleiding als een onderdeel moet worden gezien van het recht 
gebruik te maken van een sportaccommodatie. Zulks blijkt vaak het geval. Het Hof zegt immers dat 
prestaties in verband met sport en lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk als een geheel moeten 
worden beschouwd. Bepaalde activiteiten vereisen nu eenmaal begeleiding of groepslessen. Het feit 



 
 

   
 

dat de toegang tot de fitness en groepslessen als één formule worden aangeboden is een indicatie in 
die richting. 
 
Zegt deze zaak iets over de Belgische praktijk? 
 
Zoals al aangehaald, is het opmerkelijk dat er al in de procedure in eerste aanleg een prejudiciële 
vraag is gesteld aan het Hof van Justitie. De redenen hiervoor is dat de rechtbank van oordeel was 
dat de fiscale administratie de fitnesscentra in de praktijk mogelijks ongelijk behandelt. Bepaalde 
controleurs zouden het 6%-tarief aanvaarden, anderen zijn akkoord met een gemiddeld btw-tarief 
(op basis van een opsplitsing van bv 40% van de activiteiten aan het 6%-tarief en 60% aan het 21%-
tarief of 30% aan het 6%-tarief versus 70 % aan het 21%-tarief). Nog andere controleurs, zoals ter 
zake, stellen dat het 21%-tarief dient toegepast te worden op het geheel van de activiteiten van het 
fitnesscentrum. Bovendien is de Nederlandse fiscale administratie kennelijk dezelfde mening 
toegedaan als The Escape Center. Dit zijn argumenten die zijn aangehaald door The Escape Center en 
door de rechtbank worden overgenomen als reden om een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie 
te stellen. 
 
Het legt een euvel bloot waar we in België maar al te vaak mee geconfronteerd worden: als het 
aankomt op verlaagde tarieven is er nauwelijks sprake van een “beleid”. Het lijkt erop alsof elke 
controle zijn eigen regels hanteert. 
 
Het Hof van Justitie haalt dit aan als een reden waarom de Belgische administratie de regels in 
verband met het verlaagd tarief voor fitness centra niet restrictief mag interpreteren. De wetgeving 
neemt immers zo goed als de bewoordingen van de richtlijn over. In dergelijke gevallen kan men niet 
via administratieve richtlijnen of praktijken het verlaagd tarief beperken. Nochtans is dit wat er 
helaas maar al te vaak gebeurt. Denken we maar aan de verlaagde tarieven in de onroerende sector. 
 
Kan The Escape Center nu btw recupereren? 
 
Een andere vraag is of The Escape Center de btw die ze teveel heeft afgedragen nu kan recupereren 
van de Schatkist en of zij die bedragen dan moet terugbetalen aan haar klanten. Over deze 
interessante vraag hebben we al een bijdrage geschreven. 
  



 
 

   
 

Hof van Justitie zegt dat een contract kan gelden als een factuur: is dat nu goed of slecht 
nieuws? – 30 september 2022 

 
Het Europese Hof van Justitie heeft op 29 september 2022 uitspraak gedaan in de zaak Raiffeisen 
Leasing (C-235/21). De conclusie van deze zaak is dat een contract kan gelden als een factuur, als het 
alle informatie bevat die noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of er voldaan is aan de materiële 
voorwaarden voor het recht op btw-aftrek. Dat klinkt als geweldig goed nieuws: je hebt niet langer 
een factuur nodig om het recht op btw-aftrek te kunnen uitoefenen. Maar er zit een serieuze adder 
onder het gras. Om die te zien, moeten we in de feiten van de zaak duiken. 
Achtergrond 
 
De zaak betrof twee Sloveense bedrijven (RED en Raiffeisen) die een sale-lease-back-overeenkomst 
hebben gesloten. 
RED verkocht een stuk grond aan Raiffeisen met toepassing van btw. Raiffeisen zou vervolgens een 
nieuw gebouw oprichten en dit met btw verhuren aan RED. Er was een “sale/lease back” 
overeenkomst opgesteld (nog voor de verkoop werd gesloten). 
 
RED reikte een factuur uit met btw voor de verkoop van de grond, maar Raiffeisen heeft nagelaten 
een factuur uit te reiken voor de "lease back". RED heeft btw-aftrek uitgeoefend op de 
leasevergoedingen, omdat zij van oordeel was dat de overeenkomst dienst kon doen als btw-factuur. 
Raiffeisen heeft de btw op de huurovereenkomst echter niet aangegeven of betaald. 
 
Partijen hebben de leaseovereenkomst in onderling overleg beëindigd, aangezien RED haar 
verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst niet was nagekomen. Raiffeisen verkocht de grond 
vervolgens aan een andere koper voor een prijs inclusief btw. 
 
De Sloveense belastingdienst heeft de btw-aftrek van RED op grond van de gesloten overeenkomst 
afgewezen. Dat is slecht nieuws voor RED, maar goed nieuws voor Raiffeisen, zou je denken: zij 
kunnen de btw die is afgedragen terugvorderen. Maar het is net daar waar het schoentje knelt: 
Raiffeisen heeft helemaal geen btw afgedragen op basis van die overeenkomst. Bijgevolg vorderde 
belastingdienst echter rente over de btw-schuld bij Raiffeisen. 
 
De claim was gebaseerd op artikel 203 van de Europese btw-richtlijn. Deze bepaling stelt dat btw 
verschuldigd is door iedereen die btw vermeldt op een factuur. Meer bepaald was de fiscus van 
oordeel dat, aangezien het leasecontract de waarde vermeldde met een expliciete vermelding van 
een btw-bedrag werd btw geacht verschuldigd te zijn vanaf het moment dat het contract werd 
gesloten. 
Daarnaast werd ook de aftrek van btw op de aankoop van het onroerend goed door Raiffeisen 
geweigerd. Dit komt doordat de formaliteiten om de verkoop te belasten niet waren vervuld. Voor 
een belaste verkoop had een formele optie moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met de 
lokale wetgeving (artikel 45 ZDDV-1) . 
 
Raiffeisen vocht de beslissing van de belastingdienst aan, maar haar bezwaar werd verworpen. 
Daarop heeft zij beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. 
 
  



 
 

   
 

Vraag 
 
Het geschil belandde uiteindelijk bij het Europese Hof van Justitie. 
De verwijzende rechter verzoekt het Hof te verduidelijken onder welke voorwaarden een schriftelijke 
overeenkomst kan worden aangemerkt als een factuur in de zin van artikel 203 van de btw-richtlijn. 
 
Uitspraak 
 
Op grond van artikel 203 van de Btw-richtlijn moet btw betaald worden door iedereen die deze 
belasting op een factuur vermeldt. Met deze bepaling had de wetgever tot doel om btw-lekken te 
voorkomen: als een klant een factuur bezit, bestaat het risico dat hij deze gebruikt om aanspraak te 
maken op btw-aftrek. Als de persoon die de factuur uitreikt niet kan aangesproken worden voor de 
afdracht van btw (bij gebrek aan rechtsgrond) zou de staat zou het risico lopen belastinginkomsten te 
verliezen. 
 
De vraag die aan het Hof is voorgelegd is of de overeenkomst die tussen Raiffeisen en RED werd 
gesloten als een “factuur” in de zin van de btw-wetgeving kan worden beschouwd. Het opmerkelijke 
daarbij is dat het Hof niet zozeer focust op de afdracht van btw – waar deze zaak in feite over gaat – 
maar de principes inzake aftrek in de verf zet. Het Hof koppelt daarmee de afdracht op basis van 
artikel 203 van de Btw-richtlijn aan het recht op btw-aftrek. Het risico van dergelijke btw-lekken kan 
worden vermeden wanneer de belastingdienst over de informatie beschikt die nodig is om te 
beoordelen of aan de materiële vereisten voor het recht op btw-aftrek is voldaan. Daarbij maakt het 
niet uit of de btw is vermeld in een document met de titel 'factuur' of in een ander document, zoals 
een contractuele overeenkomst. 
 
Om als factuur in de zin van de btw-richtlijn te kwalificeren, moet een document dus in de eerste 
plaats de btw vermelden en in de tweede plaats de door de btw-richtlijn opgelegde informatie 
bevatten, zodat de belastingdienst kan vaststellen of de materiële voorwaarden voor het recht op 
btw-aftrek is voldaan. 
 
Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de overeenkomst in casu daadwerkelijk de 
noodzakelijke informatie bevat. 
 
Kort gezegd oordeelde het Hof dat een schriftelijke overeenkomst kan worden aangemerkt als een 
factuur in de zin van de btw-richtlijn als deze alle noodzakelijke informatie bevat op basis waarvan de 
autoriteiten kunnen nagaan of er recht op btw-aftrek kan ontstaan. 
 
Commentaar 
 
In theorie zou de btw neutraal moeten zijn. In de praktijk kan btw snel een significante kostenpost 
worden als de transacties geen correcte btw-behandeling ondergaan, of wanneer btw-formaliteiten 
niet correct worden afgehandeld. 
Op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie worden de zaken er alleszins niet simpeler op: 
een koper kan recht op aftrek claimen op basis van een contract dat alle factuurvermeldingen bevat. 
Maar een verkoper moet opletten dat de overeenkomsten die hij afsluit niet als een factuur worden 
beschouwd! In dergelijk geval bestaat immers het risico dat de fiscus bij hem btw zou claimen op 



 
 

   
 

basis van artikel 203 van de Btw-richtlijn. 
 
Daarom moet er voldoende aandacht worden besteed aan btw, zeker bij onroerend goed transacties 
waarbij de btw-bedragen significante proporties kunnen aannemen! 
 
Tot slot, dit arrest is geveld in een specifieke context waarbij de fiscus haar naheffing ziet bevestigd 
worden, maar deze zaak kan evenzeer ook een opportuniteit betekenen voor elke belastingplichtige 
die geconfronteerd wordt met een verwerping van aftrek omwille van het ontbreken van een btw-
factuur. 
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