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Volgens artikel 79§2 van het BTW Wetboek, « is de persoon die de belasting in aftrek heeft 

gebracht geheven van de goederen en de diensten die hem worden geleverd, van de 

goederen die hij heeft ingevoerd en van de intracommunautaire verwervingen die hij heeft 

verricht, er toe gehouden de aldus afgetrokken bedragen aan de Staat terug te storten als hij, 

op het tijdstip waarop hij deze handeling heeft verricht, wist of moest weten dat de 

verschuldigde belasting, in de ketting van de handelingen, niet werd of zal worden gestort 

aan de Staat met de bedoeling de belasting te ontduiken.» 

Men stelt vast dat de ambtenaren er niet voor terugdeinzen om zich te beroepen op deze 

bepaling om in België iedere BTW-aftrek te gaan verwerpen of om BTW te gaan eisen op 

iedere vrijgestelde intracommunautaire levering van zodra ze van een buitenlandse 

belastingadministratie een verzoek om bijstand ontvangen in het kader van een onderzoek 

naar een mogelijke fraude in het buitenland. Ongeacht of deze informatie gedekt zou zijn 

door het beroepsgeheim van een buitenlandse administratie die zodoende verhinderd zou 

worden om haar eigen onderzoek verder te zetten. Is het niet waar dat als er enige fraude 

zou zijn het beter is dat de Belgische fiscus voor de andere bediend zou worden? Dit geeft 

aan waarom, inzake BTW, de nationale belastingadministraties redelijkerwijze geen 

vertrouwen kunnen hebben in hun buitenlandse ambtgenoten om een strijd tegen de fraude 

te belemmeren. Dit toont ook aan tot op welk punt de organisatorische factoren, zoals 

bevorderingen naar aanleiding van spectaculaire acties de efficiëntie van de inning van de 

belasting kunnen schaden.  

 Een verveelvoudiging van BTW ontvangsten … 

Dit artikel 79§2 werd ingevoerd door de wet van 27 december 2006 als gevolg van het 

arrest C-439/04 Kittel. Het Hof van Justitie had een hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd 

tussen een belastingplichtige en iedere frauduleuze toeleverancier of afnemer in de 

productieketen, ook al heeft deze belastingplichtige zich zelf niet schuldig gemaakt aan enige 

fraude.  Het BTW-systeem dat sedert 1993 werd ingevoerd door Europa bood immers de 

mogelijkheid om op grote schaal fraude te organiseren. In deze context was het minste 

kwaad dat de onderneming die door haar eigen nalatigheid fraude door anderen in de hand 

werkte hoofdelijk aansprakelijk zou zijn in het geval waarin de echte BTW-schuldige 

verdwenen zou zijn. Het is zo dat het Hof van Justitie in de zaak C-273/11, Mecsek Gabona 

heeft geoordeeld dat het recht op aftrek van een intracommunautaire levering moet worden 

geweigerd aan de verkoper op voorwaarde dat : 

 een fraude wordt aangetoond ; 

 de belastingplichtige wist of had moeten weten dat de door hem verrichte handeling 

deel uitmaakte van fraude door een van de personen die tussenkwamen in de 
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productieketen, of het nu de toeleverancier of de afnemer was (zie HvJ-EU, Bonik, 

zaak C-285/11 ; Maks Penn, zaak C-18/13 ; Italmoda, zaak C-131/13) ; 

 de belastingplichtige niet alle hem ter beschikking staande redelijke maatregelen heeft 

genomen om te voorkomen dat hij zelf bij deze fraude betrokken raakte. 

Overijverige ambtenaren kwamen al snel tot de bevinding dat er op basis van dergelijke 
rechtspraak een mogelijkheid was om de belastingontvangsten voor één en dezelfde levering 

te vermenigvuldigen en dat men gemakkelijk de BTW kon toepassen in de plaats van 

sancties. Hetgeen in strijd is met de doelstelling van het BTW-stelsel zelf. 

 Volgens het Hof van Justitie komt de belasting toe aan de benadeelde 

 Lidstaat… 

Het is in deze context dat het Hof van Justitie het einde van de speeltijd heeft afgefloten. 
Vetsch is een Oostenrijkse vennootschap die een transportactiviteit uitoefent. Ze trad op als 

verantwoordelijke vertegenwoordiger van in Bulgarije gevestigde vennootschappen. Ze had 

goederen ingevoerd vanuit Zwitserland op naam van de Bulgaarse vennootschappen en had 

ze onmiddellijk verzonden naar Bulgarije ter attentie van deze vennootschappen. Zonder 

medeweten van Vetsch, geven deze Bulgaarse vennootschappen een communautaire levering 

aan te behoeve van Vetsch. 

De Oostenrijkse fiscus verwerpt het recht op aftrek van Vetsch op de import vanuit 

Zwitserland omdat Vetsch moest of had moeten weten dat de verrichting die zij heeft 

uitgevoerd werd gedaan door de koper en dat zij niet alle redelijke maatregelen heeft 

genomen die haar ter beschikking stonden om die fraude te vermijden 

De zaak wordt gebracht voor het Hof van Justitie, dat Vetsch in het gelijk stelt. De BTW-

vrijstelling kan niet worden geweigerd aan Vetsch. Indien er fraude werd gepleegd was dit 

niet in Oostenrijk maar in Bulgarije en is het aan de Bulgaarse autoriteiten om de toepassing 

van de vrijstelling van de btw te weigeren. 

Wanneer de fraude geen betrekking heeft op de verrichting waarbij Vetsch is 

tussengekomen hadden de Oostenrijkse autoriteiten niet het recht om de vrijstelling van de 

BTW op de invoer te verwerpen. Bovendien laat geen enkel gegeven toe te veronderstellen 

dat Vetsch wist of moest weten dat de latere verrichtingen het voorwerp uitmaakten van 

een fraude waaraan de bestemmeling zich schuldig heeft gemaakt. 

 De grenzen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de belastingplichtige 

In haar conclusies heeft advocaat-generaal Kokott overwegingen naar voor gebracht die de 
omvang van de hoofdelijkheid verduidelijken. Volgens haar is de bestaande rechtspraak van 

het Hof over zogenoemde frauduleuze handelingen: 

 duidelijk toegespitst op situaties waarbij de btw-fraude van meet af aan was gepland. 

Ze heeft in wezen betrekking op het domein van de georganiseerde criminaliteit; 

 niet toepasbaar wanneer deze reeds werd gecompenseerd door een belastingaanslag 

door de Staat die bevoegd is om de BTW te innen ; 
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 aanleiding zou kunnen geven tot meervoudige belastingen die onverenigbaar zijn met 

het neutraliteitsbeginsel. 

Dit arrest Vetsch is dus zeer belangrijk voor diegenen aan wie elke vorm van aftrek of 

vrijstelling wordt ontzegt op de intracommunautaire leveringen omdat zij wisten of moesten 

weten dat een van hun leveranciers (of een leverancier van deze laatsten) of een van hun 
klanten (of een klant van deze laatsten) betrokken waren bij BTW-fraude. 
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