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Betreft: Verzoekschrift 0202/2013, ingediend door E. J. (Duitse nationaliteit), over 
dubbele heffing van btw op de aankoop van een nieuwe auto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in Duitsland en heeft daar een auto gekocht. Het voertuig is hoofdzakelijk in 
Oostenrijk gebruikt. Indiener wist destijds niet dat hij het voertuig in Oostenrijk had moeten 
laten registreren ongeacht het feit dat hij zijn hoofddomicilie in Duitsland had. Hij moet nu in 
Oostenrijk btw betalen. De Duitse belastingdienst is niet bereid de in Duitsland betaalde btw 
te restitueren. Volgens informatie die hij heeft ingewonnen, is een dergelijke restitutie niet 
mogelijk indien er een vermoeden van fraude bestaat. Indiener is echter van mening dat er 
geen sprake is van een vermoeden van fraude. Eerder is hier sprake van nalatigheid of een 
fout. Hij vraagt zich af of in dit geval restitutie mogelijk is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

De bepalingen betreffende de aankoop van nieuwe motorvoertuigen zijn terug te vinden in 
artikel 2, lid 1, sub b), punt ii), en artikel 2, lid 2, van de btw-richtlijn1. Bij de aankoop van 
een nieuwe wagen of motorfiets die naar een andere lidstaat wordt overgebracht, wordt de btw 
geheven in het land van bestemming (zogenaamde "intracommunautaire verwerving"). De 

                                               
1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde, PB L 347 van 11.12.2006.
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desbetreffende intracommunautaire levering van het voertuig is vrijgesteld van btw in het land 
van oorsprong, overeenkomstig de bepalingen van artikel 138, lid 1, en artikel 138, lid 2, sub 
a) en b), van de btw-richtlijn.

In de zin van bovengenoemde btw-richtlijn is een voertuig nieuw als het wordt geleverd 
binnen de zes maanden na de datum van de eerste ingebruikname of als de wagen minder dan 
6 000 kilometer heeft afgelegd.

Op grond van de EU-regelgeving is dubbele belastingheffing uitgesloten.

Indien een voertuig binnen de zes maanden na de datum van de eerste ingebruikname of met 
minder dan 6 000 kilometer op de teller door een in Duitsland gevestigde belastingbetaler 
wordt geleverd aan een persoon die het voertuig naar een andere lidstaat, in casu Oostenrijk, 
overbrengt, is de btw in principe in die andere lidstaat verschuldigd.

Op grond van de beschikbare informatie zijn de bovenstaande beginselen correct toegepast 
door de twee betrokken lidstaten (Duitsland en Oostenrijk).

Voor Duitsland zijn de relevante bepalingen terug te vinden in de punten 1b (3), 4 nr. 1(b) en 
6a (1) van de btw-wetgeving (Umsatzsteuergesetz). Overeenkomstig deze bepalingen is de 
levering van een nieuw voertuig vrijgesteld van btw indien het voertuig naar een andere 
lidstaat wordt overgebracht. Verder is in punt 25a (7) nr. 1(b) van de btw-wetgeving bepaald 
dat de intracommunautaire levering van nieuwe wagens niet onderworpen is aan 
belastingheffing op basis van de margeregeling.

Voor Oostenrijk zijn de relevante bepalingen terug te vinden in artikel 1, leden 7, 8 en 9, van 
de bijlage (interne markt) bij de btw-wetgeving [Anhang (Binnenmarkt) zum 
Umsatzsteuergesetz], waarin is bepaald dat op de aankoop van een nieuw vervoermiddel 
afkomstig uit een andere lidstaat btw wordt geheven in Oostenrijk.

Blijkbaar zijn de ontstane problemen het gevolg van stappen of nalatigheid, hetzij door de 
koper (niet-correct inlichten van de autohandelaar en niet-opnemen van desbetreffende 
opmerkingen in de overeenkomst), hetzij door de verkoper (niet-uitvoeren van de in de 
overeenkomst vastgelegde bepalingen).

Het is evenwel mogelijk dat, om elk risico te vermijden, Duitse autohandelaren het btw-
bedrag hoe dan ook vragen als een soort waarborg. Na ontvangst van de vereiste 
inschrijvingsdocumenten van de andere lidstaat, die de koper moet overleggen om te bewijzen 
dat het voertuig uiteindelijk naar een andere lidstaat is overgebracht, betaalt de autohandelaar 
de btw dan aan zijn klant terug.

Verder voorziet de Duitse btw-wetgeving in mogelijkheden om foutieve btw-heffingen te 
corrigeren en bijgevolg in bepaalde situaties de btw te restitueren.

Dit is echter altijd een kwestie tussen de nationale instanties en de partij die de btw 
daadwerkelijk aan deze instanties heeft aangegeven en betaald, namelijk de autohandelaar. 
Om fouten die de koper met betrekking tot de btw heeft begaan, moet hij zich dus tot de 
verkoper richten.

Dit is een kwestie tussen de partijen die de overeenkomst hebben gesloten en valt dus buiten 
de feitelijke toepassing van de btw-richtlijn en bijgevolg ook buiten de bevoegdheden van de 
Commissie.

Conclusie

In het onderhavige geval lijkt een schending van de btw-regelgeving door Duitsland 
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uitgesloten.


