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BTW en intracommunautaire leveringen : kan men nog 

vertrouwen hebben in het VIES-systeem van de Europese 

Commissie?  (27 mei 2022)  

(Noot onder Cour Administrative d’appel van Versailles, d.d. 9 november 2021, CGD Auto) 

CGD Auto oefende een activiteit uit van aan- en verkoop van tweedehandswagens. De 

Franse fiscus had nalatigheden vastgesteld in de aangifteverplichtingen van CGD Auto en had 

aanwijzingen verzameld die wezen op BTW-fraude door de onrechtmatige toepassing van 

het bijzondere stelsel op de tweedehandsgoederen. De fiscus had daarom haar BTW-

nummer ingetrokken omdat niet langer voldaan was aan de toekenningsvoorwaarden van 

deze laatste. 

CGD heeft zich vervolgens gewend tot de rechtbank van Cergy Pontoise die de 

administratieve beslissing had vernietigd wegens machtsoverschrijding.  

In beroep stelt de Cour Administrative d’appel van Versailles CGD in het gelijk. Het 

oordeelt dat CGD voor de BTW geïdentificeerd kon worden zoals voorzien in artikel 214 

van de BTW-Richtlijn aangezien zij economische activiteiten uitoefende. 

De BTW-identificatie is geen aanwijzing van een economische activiteit 

Zoals het Hof aangeeft, « de essentiële doelstelling van de identificatie van de 

belastingplichtigen als voorzien in artikel 214 van de Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 

2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 

is de goede werking van het BTW-systeem te verzekeren.  Alhoewel de Lidstaten, 

overeenkomstig artikel 273, eerste lid van deze Richtlijn, wettelijk kunnen voorzien in 

aangepaste maatregelen om het onrechtmatig gebruik van identificatienummers te 

voorkomen en meer bepaald door ondernemingen wiens activiteit, en bijgevolg de 

hoedanigheid van belastingplichtige, louter fictief zou zijn, deze maatregelen mogen niet 

verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is ter waarborging van de juiste inning van de BTW en 

ter voorkoming van fraude en mogen het recht op de BTW-aftrek, en bijgevolg de 

neutraliteit van de belasting, niet in het gedrag brengen ». 

Welnu, « uit de stukken van het dossier blijkt niet dat de belastingplichtige valse informatie 

heeft verstrekt om haar inschrijving te bekomen, noch dat zij was gestopt met het verrichten 

van economische handelingen die haar intracommunautaire BTW-identificatie 

rechtvaardigden. Hoewel de aanwijzingen een fraude inzake de belasting over de 

toegevoegde waarde, die aanleiding konden geven tot het opzetten van een 

controleprocedure gelet op de kennisgeving van herinneringen van de belasting, kunnen 

doen vermoeden, kunnen deze gegevens de schorsing van haar individuele identificatie als 

intracommunautaire BTW-belastingplichtige niet wettelijk rechtvaardigen ».  

En voegt daaraan toe : « de bepalingen van artikel 23 van de verordening (EU) nr. 904/2010 

van de Raad van 7 oktober 2010 die voorschrijven dat de lidstaten ervoor zorgen dat het 

BTW-identificatienummer ongeldig wordt verklaard "ten minste" wanneer de 
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geïdentificeerde persoon zijn activiteiten volledig heeft stopgezet of valse gegevens heeft 

verstrekt, geeft geen limitatieve lijst weer van de redenen waarvoor een individueel 

identificatienummer kan worden geschorst of ingetrokken. Deze bepalingen kunnen evenwel 

niet worden geïnterpreteerd in die zin dat ze de Lidstaten machtigen om het 

identificatienummer van een belastingplichtige te schorsen in het geval van verdenking van 

een misbruik van het BTW-stelsel op de winstmarge. Hetzelfde geldt voor de bepalingen van 

artikel 273 van de Richtlijn 2006/112 van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, die geen 

rechtstreekse werking hebben en derhalve niet op een zinvolle manier kunnen worden 

ingeroepen als basis voor de betwiste beslissing ». 

De ongeldigverklaring is het logische gevolg van de objectieve vaststelling dat de 

belastingplichtige er in werkelijkheid geen is, en meer is het niet. De rapporteur public 

benadrukte dienaangaande terecht dat : « de rol van de nationale belastingadministraties is 

daarom om de verdachte handelingen te controleren, en indien nodig de verschuldigde BTW 

in herinnering te brengen, maar niet om de uitoefening van de economische activiteit van de 

belastingplichtige te gaan bemoeilijken door zijn identificatienummer te gaan schorsen ». 

Een fundamenteel ondeugdelijk fiscaal systeem 

Een van de « bewijzen van fraude » die door de fiscus naar voor wordt geschoven om de 

rechters ervan te overtuigen dat er deelname is aan een fraudecarrousel is de verkoop aan 

belastingplichtigen wiens BTW-nummer ongeldig is of dat een onderneming niet meer 

bestaat. 

Wat is nu de waarde van dat argument indien de van medeplichtigheid aan fraude van hun 

klanten beschuldigde ondernemingen beschikken over het bewijs van controle van het BTW-

nummer op de VIES-site van de Europese Commissie en dat diat nummer geldig was op het 

ogenblik van de levering? Dan stelt zich de vraag naar de waarde van de beweringen van de 

fiscus voor de rechtbanken, hetzij de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie om 

informatie te verspreiden op haar VIES-site, die niet overeenstemt met deze die door de 

fiscus wordt voorgelegd aan de rechtbanken. 

 

Onevenredige verplichtingen 

De belastingplichtige « moet » zijn klanten en leveranciers dan maar kennen. Maar zoals het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (niet te verwarren met het Hof van Justitie van 

de EU) heeft geoordeeld in een BTW-aangelegenheid, is dergelijke vereiste in strijd met het 

Evenredigheidsbeginsel (dat eveneens een Algemeen Rechtsbeginsel is van de EU en dat 

soms boven de tekst van de bepalingen van de Europese richtlijnen zelf staat). 

Bulves beklaagde zich erover dat de Bulgaarse overheid haar de aftrek hadden geweigerd van 

de BTW die ze had betaald aan haar leverancier, die zijn BTW-aangifte laattijdig had 

ingediend. Rekening houdende met het feit dat Bulves tijdig had voldaan aan haar eigen 

aangifteverplichtingen van de BTW, dat zij in de onmogelijkheid verkeerde om ervoor te 

zorgen dat haar leverancier zijn aangifteverplichtingen nakomt en dat ze geen kennis had, 

noch de mogelijkheid had om kennis te hebben van fraude van het BTW-systeem, oordeelt 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens meer bepaald dat « Bulves » AD niet alle 
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gevolgen had moeten dragen van de nalatigheid van haar leverancier om zijn 

aangifteverplichtingen van de BTW tijdig na te komen en dat men een overdreven individuele 

last heeft gelegd op Bulves AD.  Bijgevolg beslist het Hof bij unanimiteit dat er een schending 

is van artikel 1 van Protocol nr. 1 (Bulves AD c. Bulgarije (nr. 3991/03)). 

Een fundamenteel ondeugdelijk intracommunautair BTW-stelsel 

Dit is een bijkomende aanwijzing dat het stelsel van de intracommunautaire transacties, dat 

sedert 1993 van toepassing is, niet werkt en dat de massieve infusie van dosissen nieuwe 

technologieën er niets heeft aan veranderd. In het Fiscale Dream team van het Forum For 

the Future, Boek 2021/2022, zal men een bijdrage terugvinden over de BTW-caroussels en 

de nieuwe bezorgdheden voor de Europese ondernemingen en de 

douanevertegenwoordigers. 

 

 
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-90792%22%5D%7D

