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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0418/2006, ingediend door Danuta Wilinska (Poolse nationaliteit), over de 
onverenigbaarheid van de Poolse belastingwet en de bepalingen van de Eerste richtlijn van de 
Raad 67/227/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake 
omzetbelasting en de Zesde richtlijn van de Raad 77/388/EEG betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekster stelt dat de bepalingen van de Poolse belastingwet onverenigbaar zijn met de 
bepalingen van de Europese BTW-richtlijnen en verwijst in het bijzonder naar artikel 2 van de 
Eerste richtlijn, dat bepaalt dat het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde berust op het beginsel dat van goederen en diensten een algemene 
verbruiksbelasting wordt geheven welke strikt evenredig is aan de prijs van goederen en 
diensten, zulks ongeacht het aantal transacties welke tijdens het productie- en 
distributieproces vóór de fase van heffing plaatsvonden, en naar artikel 17 van de Zevende 
richtlijn over de herkomst en het bereik van het recht op aftrek. Verzoekster, die het gevoel 
heeft slachtoffer te zijn geworden van deze onverenigbaarheid, verzoekt het Europees 
Parlement daarom de feiten die in haar verzoekschrift uiteengezet zijn te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Het verzoekschrift

Nationale wetgeving
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1. Op grond van artikel 43, lid 1, alinea 2 van de Poolse BTW-wet1 (hierna "de wet" te 
noemen) en van lid 2 van dat artikel is de levering van een gebouw of een deel daarvan 
door een belastingplichtige vrijgesteld van BTW indien het de leverancier niet was 
toegestaan om de bij aankoop betaalde BTW af te trekken.

2. Op grond van artikel 43, lid 6 van de wet is deze vrijstelling echter niet van toepassing 
indien de leverancier kosten heeft gemaakt wegens werkzaamheden aan het gebouw 
voor meer dan 30% van de waarde daarvan, en diezelfde leverancier:

(i) gerechtigd was om de over de werkzaamheden geheven BTW af te trekken;
(ii) het gebouw gedurende ten minste vijf jaar heeft gebruikt voor een belaste activiteit.

3. In artikel 109, lid 5 van de wet wordt bepaald dat indien een belastingplichtige een 
aangifte heeft ingediend waarop het bedrag aan aftrekbare BTW hoger is dan het bedrag 
waarop hij recht heeft, de belastingdienst het juiste bedrag aan aftrekbare BTW vaststelt 
en een boete oplegt van 30% van het te hoge bedrag.

De feiten

4. Verzoekster is een Poolse burger die in die lidstaat een private onderneming drijft 
(hierna "de onderneming" te noemen). De onderneming is belastingplichtig in de zin van 
de BTW. 

5. In 2005 kocht de onderneming een onroerende zaak die werd bestemd voor haar 
economische activiteiten. De leverancier verklaarde aan de notaris dat niet werd voldaan 
aan de voorwaarden van de Poolse BTW-wetgeving voor vrijstelling van BTW. De 
reden hiervoor was gelegen in het feit dat de leverancier werkzaamheden aan het 
gebouw had doen verrichten voor meer dan 30% van de waarde daarvan en vervolgens 
de daarover geheven BTW had afgetrokken.

6. Derhalve werd door de leverancier BTW in rekening gebracht, die vervolgens door de 
onderneming werd afgetrokken. Bij een controle concludeerde de belastingdienst later 
echter dat met de aan het gebouw verrichtte werkzaamheden in werkelijkheid niet meer 
dan 30% van de waarde van dat gebouw gemoeid was geweest. Derhalve voldeed de 
levering van het gebouw aan alle voorwaarden voor vrijstelling van BTW. 

7. Naar aanleiding van die controle werd de onderneming als volgt aangeslagen:

(i) zij diende aan de belastingdienst de BTW terug te betalen die was afgetrokken 
wegens de aankoop van de onroerende zaak;

(ii) zij diende de in bovenstaand punt 3 bedoelde boete te betalen.

8. Verzoekster is van mening dat de vrijstelling als bedoeld in artikel 43, lid 1, 2 en 6 van 
de wet strijdig is met het Gemeenschapsrecht aangezien zij het beginsel van 
rechtszekerheid niet eerbiedigt. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de koper van 
de onroerende zaak moet vertrouwen op de verklaringen van de leverancier met 

  
1 De "Wet inzake de belasting op goederen en diensten" van 11 maart 2004.
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betrekking tot de toepasbaarheid van de BTW-vrijstelling en niet beschikt over 
middelen om de juistheid van die verklaringen daadwerkelijk te verifiëren.

9. Voorts is verzoekster van mening dat de boete van 30% als bedoeld in artikel 109, lid 5 
van de wet strijdig is met het Gemeenschapsrecht. De reden hiervoor is gelegen in het 
feit dat voor deze bepaling geen grond aanwezig is in de geharmoniseerde bepalingen 
van de Gemeenschap inzake de BTW en zij duidelijk onevenredig is.

Het Gemeenschapsrecht

10. In artikel 13, lid B onder c van de Zesde BTW-richtlijn1, die met betrekking tot de BTW 
het belangrijkste stuk wetgeving van de Gemeenschap is, wordt het volgende bepaald:

"Onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lid-Staten vrijstelling 
voor de onderstaande handelingen, onder de voorwaarden die zij vaststellen om een 
juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende vrijstellingen te verzekeren en alle 
fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen:
(…)
(c) levering van goederen die uitsluitend zijn gebezigd voor een activiteit die krachtens 
dit artikel of krachtens artikel 28, lid 3, sub b ), is vrijgesteld, als voor deze goederen 
geen recht op aftrek is genoten, of levering van goederen bij de aanschaffing of 
bestemming waarvan overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 6, het recht op 
aftrek is uitgesloten;
(…)".

11. In artikel 22 van de Zesde BTW-richtlijn worden de "verplichtingen van degenen die tot 
voldoening van de belasting gehouden zijn" vastgesteld. Op grond van lid 4 onder a en b 
van dat artikel dient iedere belastingplichtige periodiek een aangifte in te dienen waarin 
alle gegevens staan die nodig zijn om het bedrag van de verschuldigde belasting en van 
de aftrek vast te stellen.

12. In de richtlijn wordt niet specifiek verwezen naar boetes die aan belastingplichtigen 
dienen te worden opgelegd indien zij een onjuiste BTW-aangifte indienen. Op grond 
van artikel 22, lid 8 van die richtlijn is het lidstaten echter toegestaan "andere 
verplichtingen voor [te] schrijven die zij noodzakelijk achten ter waarborging van de 
juiste heffing van de belasting en ter voorkoming van fraude". In dat geval geldt echter 
wel de eis van gelijke behandeling voor binnenlandse en intracommunautaire transacties 
voor zover daarbij geen sprake is van grensoverschrijdende formaliteiten. 

Standpunt van de Commissie

Vrijstelling voor levering van onroerende zaken

  
1 Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen 

der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde: uniforme grondslag (PB L 145, 13.6.1977, blz. 1).
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13. De Commissie merkt op dat de juiste behandeling van leveringen van goederen of 
diensten in de zin van de BTW vaak afhankelijk is van factoren die uitsluitend kunnen 
worden beoordeeld door, en bekend kunnen zijn bij de leverancier. Duidelijke 
voorbeelden hiervan zijn de vraag of die leverancier wel of niet als belastingplichtige 
optreedt, waar hij gevestigd is of welke status hij geniet als publiekrechtelijk lichaam of 
als erkende instelling voor de BTW.

14. Met betrekking tot de uitzondering als bedoeld in artikel 13, lid B onder c van de Zesde 
BTW-richtlijn is het inherent aan de desbetreffende bepaling dat de toepassing daarvan 
afhankelijk is van omstandigheden die tot de sfeer van de leverancier behoren. De vraag 
of hij al dan niet gerechtigd was om de over de aankoop van de zaak betaalde BTW af te 
trekken kan uitsluitend door hemzelf worden beoordeeld. De koper moet in dit opzicht 
vertrouwen op de opgave van de leverancier.

14a. Uiteraard dienen lidstaten te voorzien in een regeling voor correctie van belasting die ten 
onrechte wordt geheven op basis van een onjuiste opgave van de leverancier. Verwezen 
wordt naar de onderstaande punten 16 e.v..

15. De Commissie is desalniettemin van mening dat het in het kader van dit verzoekschrift 
duidelijk is geworden dat bepaalde aspecten van het BTW-stelsel dat momenteel in 
Polen van toepassing is op de levering van onroerende zaken niet volledig in 
overeenstemming lijken te zijn met de bepalingen van de Zesde BTW-richtlijn. Daarom 
zijn de diensten van de Commissie voornemens zich tot de Poolse overheid te wenden 
voor nadere informatie over deze zaak.

Correctie van de BTW-aftrek

16. Met betrekking tot dit tweede punt dient in aanmerking te worden genomen dat het 
Europees Hof van Justitie al in een aantal arresten duidelijk heeft uitgesproken dat het 
recht op aftrek van BTW uitsluitend kan worden uitgeoefend met betrekking tot 
daadwerkelijk verschuldigde belastingen. Indien ten onrechte BTW is geheven over een 
levering is de koper derhalve niet gerechtigd tot aftrek van de belasting, ongeacht de 
vraag of hij de belasting al dan niet aan de leverancier heeft betaald.1. In dergelijke 
gevallen is de belastingdienst gerechtigd om ten onrechte afgetrokken bedragen te 
corrigeren.

17. De nationale wetgeving dient echter te voorzien in mogelijkheden voor correctie van ten 
onrechte geheven bedragen. Dat betekent dat de leverancier de koper het ten onrechte in 
rekening gebrachte bedrag terug dient te betalen en dat de belastingdienst het 
desbetreffende bedrag aan de leverancier dient terug te betalen2. De correctie van de 
aftrek heeft derhalve voor de koper geen financiële verliezen tot gevolg.

17a. De diensten van de Commissie zullen zich tot de Poolse overheid wenden voor nadere 
informatie over de regelingen voor correctie van ten onrechte geheven bedragen. 
Hoewel dergelijke regelingen niet zijn opgenomen in de Zesde BTW-richtlijn moeten 

  
1 Zie onder meer het arrest van het HvJ van 13 december 1989 in zaak C-342/87, Genius Holding.
2 Zie het Advies van 8 juni 2006 in zaak C-35/05 van advocaat-generaal Sharpston, paragraaf 65.
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lidstaten daarin op grond van de vaste jurisprudentie wel voorzien.
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Boete van 30%

18. De boete van 30% als bedoeld in artikel 109, lid 5 van de wet is het onderwerp van een 
prejudiciële vraag waarover het Hof zich momenteel buigt1. In haar schriftelijke 
opmerkingen voor deze zaak heeft de Commissie naar voren gebracht dat:

(i) de Zesde BTW-richtlijn in beginsel dergelijke maatregelen niet uitsluit wanneer zij 
voorzien in een boete die wordt opgelegd als sanctie voor het niet nakomen van de 
verplichting om een juiste BTW-aangifte in te dienen en om onregelmatigheden in de 
BTW-aangifte te voorkomen;

(ii) op dergelijke maatregelen wel het beginsel van evenredigheid van toepassing is; 

(iii) de nationale rechtbank dient te onderzoeken of de desbetreffende maatregel en de 
wijze waarop deze door de bevoegde administratieve instantie wordt toegepast
evenredig is. In dit verband dient de nationale rechtbank onder meer rekening te 
houden met de vraag:
- of de hoogte van de boete al dan niet in verhouding staat tot de budgettaire 

effecten van de onregelmatigheid waarvoor de boete werd opgelegd;
- of er al dan niet sprake is van opzettelijke misleiding van de belastingdienst en van 

belastingfraude.

19. Opgemerkt dient echter te worden dat de feiten waarop het bij het Hof aanhangige 
geding betrekking heeft dateren van vóór de toetreding van Polen tot de Europese Unie. 
Er bestaat derhalve een gerede kans dat het Hof van Justitie zal bepalen dat het niet 
bevoegd is om de vragen van de doorverwijzende rechtbank te beantwoorden.

20. Derhalve heeft de Commissie niet het voornemen om de uitspraak in bovengenoemde 
zaak af te wachten. Zij zal zich daarentegen op korte termijn tot de Poolse overheid 
wenden voor nadere informatie over deze zaak.

Conclusie

De Commissie zal zich tot de Poolse overheid wenden voor nadere informatie:

(i) met betrekking tot de BTW-vrijstelling die wordt toegepast op de levering van 
onroerende zaken;
(ii) met betrekking tot de regeling voor correctie van ten onrechte geheven bedragen; en

(iii) met betrekking tot de boete van 30% als bedoeld in artikel 109, lid 5 van de Poolse 
BTW-wetgeving.

en de commissie van haar bevindingen in kennis stellen.

  
1 Zaak C-168/06, Ceramika Parady.


