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Betreft: Verzoekschrift 0629/2013, ingediend door Munday Richard Henry (Britse 
nationaliteit), over dubbele belastingheffing op voertuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het feit dat hem gevraagd werd tweemaal btw te betalen voor 
hetzelfde voertuig, dat hij in een EU-lidstaat had gekocht en naar zijn thuisland, een andere 
EU-lidstaat, had gebracht. Indiener is van mening dat dit strijdig is met de zesde btw-richtlijn, 
vrijhandelsregels en het internationale recht. Hij vraagt dat zijn zaak in behandeling wordt 
genomen en dat zijn geld hem wordt teruggeven. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 december 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De bepalingen inzake de aankoop van nieuwe voertuigen zijn vastgelegd in artikel 2, lid 1, 
letter b) punt ii), en artikel 2, lid 2, van de btw-richtlijn1. In omstandigheden waarin een nieuw 
voertuig wordt verkocht aan een klant die het naar een andere lidstaat wil meenemen, zal btw 
verschuldigd zijn in de lidstaat van bestemming (" intracommunautaire verwerving"). De 
desbetreffende intracommunautaire levering van een dergelijk voertuig is vrijgesteld van btw 
in het land van oorsprong overeenkomstig artikel 38, lid 1 en 2, letter a) en b) van de btw-

                                               
1 Richtlijn van de Raad  2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde.
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richtlijn.
Volgens de 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.

Ingeval een in Duitsland gevestigde autoverkoper een nieuwe camper levert aan een persoon 
die deze naar het Verenigd Koninkrijk brengt, zal de btw verschuldigd zijn in het Verenigd 
Koninkrijk.

Uit de beschikbare informatie kan worden opgemaakt dat de hoger genoemde beginselen 
correct zijn toegepast door beide betrokken lidstaten (hier: Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk). 

Wat Duitsland betreft zijn de relevante bepalingen paragrafen 1 ter (3), 4 nr. 1(b) en 6 bis (1) 
van de btw-wet (Umsatzsteuersetz). Overeenkomstig deze bepalingen is de levering van een 
nieuw voertuig van btw vrijgesteld ingeval het naar een andere lidstaat wordt gebracht. 
Bovendien bepaalt paragraaf 25 bis (7) nr.1(b) van de btw-wet dat de intracommunautaire 
leveringen van nieuwe auto's niet onderworpen zijn aan belastingheffing op basis van de 
margeregeling. 

Wat het Verenigd Koninkrijk betreft bepaalt afdeling 10 van de btw-wet van 1994 dat btw 
wordt geheven op de aankoop van een nieuw vervoermiddel uit een andere lidstaat. 

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 ook mogelijk dat de Duitse autoverkoper, om elk risico te vermijden, het btw-bedrag 
heeft gevraagd als een soort waarborg. In dat geval zal de koper zijn btw-waarborg 
terugkrijgen van de autoverkoper wanneer hij bewijst dat hij de bevoegde Britse autoriteiten 
adequaat op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij een nieuw voertuig naar het Verenigd 
Koninkrijk heeft gebracht.

In elk geval voorziet de Duitse btw-wetgeving in mogelijkheden om foutieve btw-heffingen te 
corrigeren en bijgevolg in bepaalde situaties de btw te restitueren. Dit is evenwel een kwestie 
tussen de nationale autoriteiten en de belastingbetaler die effectief de btw aan deze 
autoriteiten heeft aangegeven en betaald, nl. de autoverkoper. Voor het corrigeren van fouten 
die de koper of de autoverkoper eventueel hebben begaan in verband met de btw, moet de 
koper zich tot de autoverkoper wenden. Dergelijke zaken tussen de partijen bij een 
overeenkomst vallen buiten de kwestie van de juiste toepassing van de btw-richtlijn en 
zodoende ook buiten de bevoegdheid van de Commissie.

Conclusie

In onderhavig geval is er kennelijk geen sprake van schending van de btw-wetgeving door 
Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. 
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