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MEDEDELING AAN DE LEDEN

 Betreft: Verzoekschrift 1264/2009, ingediend door D. D. (Bulgaarse nationaliteit), 
namens het bedrijf "Lessil JSC", gesteund door 2 medeondertekenaars, 
over het Bulgaarse belasting- en BTW-stelsel en vermeende gebrekkige 
handhaving van de op dit gebied geldende EU-wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de problemen die bovengenoemd bedrijf heeft ondervonden door de 
gebrekkige handhaving door de Bulgaarse overheden van de belastingrichtlijnen van de EU, 
in het bijzonder Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en de zesde Richtlijn 77/388/EEG van de 
Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting. 
Indiener wijst er in dit verband op dat de Bulgaarse belastingwetgeving voor de toetreding in 
bepaalde gevallen de belastingdienst de mogelijkheid bood om de ontvanger het recht te 
weigeren om ontvangen BTW af te trekken in verband met belastbare transacties, en dat de 
situatie sindsdien niet is veranderd. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om de 
nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de Bulgaarse belastingautoriteiten hun 
administratieve procedures aanpassen aan de EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010

Indiener is van mening dat de administratieve toepassing van artikel 70, lid 5 van de 
Bulgaarse BTW-wet (hierna genoemd "ZDDS") in strijd is met de door de EU vastgestelde 
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regels.

Deze bepaling voorziet erin dat het recht op aftrek niet geldt voor een belasting die onwettig 
(ten onrechte) is gefactureerd. Dit is volgens de Bulgaarse overheden het geval wanneer
vastgesteld kan worden dat de werkzaamheden waarvoor een factuur is opgesteld in 
werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden. De autoriteiten baseren een dergelijke conclusie op 
gegevens die ze verzameld hebben tijdens controles bij de leverancier (aantal werknemers, 
vakbekwaamheid personeel, vervoersbewijzen, etc.).

Opmerkingen van de Commissie

Volgens artikel 203 van Richtlijn 2006/112/EG1 (hierna "BTW-richtlijn"), is BTW 
verschuldigd door eenieder die deze belasting op een factuur vermeld. 

Het Hof van Justitie oordeelt dat de uitoefening van het recht op aftrek als bedoeld in artikel 
168, onder a), van de BTW-richtlijn beperkt is tot verschuldigde belastingbedragen, dat wil 
zeggen belastingen over een handeling die onderworpen is aan BTW, of belastingen die zijn 
voldaan voor zover deze verschuldigd waren2. Het recht op aftrek is niet van toepassing op 
belasting die uitsluitend verschuldigd is omdat ze op de factuur vermeld staat. Volgens het 
Hof van Justitie biedt deze uitleg betere bescherming tegen belastingfraude, die in de hand 
gewerkt zou worden wanneer alle gefactureerde belastingen voor aftrek in aanmerking zouden 
komen.

Derhalve, indien de levering van de goederen of diensten waarop de factuur betrekking heeft, 
niet heeft plaatsgevonden, heeft de ontvanger geen recht op aftrek van de op de factuur 
vermelde BTW. Als de aftrek toch is toegepast, dient dit herzien te worden overeenkomstig 
artikel 184 van de BTW-richtlijn3.

Op grond van artikel 70, lid 5, van de ZDDS kunnen de belastingautoriteiten het recht op 
aftrek weigeren wanneer zij op basis van het door hen verzamelde bewijsmateriaal
concluderen dat de handeling waarvoor een factuur is opgesteld, niet heeft plaatsgevonden. 
Een dergelijke toepassing van deze nationale bepaling lijkt niet in strijd met de EU-regels op 
het gebied van BTW. 

De Commissie kan zich evenwel niet uitspreken over de vraag of de bewijzen ter zake van het 
ontbreken van een handeling waarop de belastingsautoriteiten zich in een concreet geval 
baseren, zoals in het geval van de indiener, voldoende dan wel relevant zijn. Dit kan alleen
worden beoordeeld door de belastingautoriteiten van de lidstaat onder toezicht van de 
nationale rechtsmacht.

Tot slot, in tegenstelling tot wat de indiener beweert, voorziet de nationale wetgeving in 
regularisatieprocedures voor ten onrechte gefactureerde belastingen. Artikel 78, 115 en 116 
van de ZDDS zijn van toepassing in het geval van wijziging van de belastbare grondslag, 

                                               
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, blz. 1.
2 Arrest van het Hof van Justitie van 13 december 1989, Genius Holding, zaak C-342/87, Jurisprudentie, blz. 4227, punt 13. 
3 Ibid., punt 16. Zie ook het arrest van het Hof van Justitie van 19 september 2000, Schmeink & Cofreth, zaak C-454/98, 

Jurisprudentie, blz. I-6973.
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annulering van een levering of een factuurfout.

Conclusie

Op grond van de voorgelegde feiten kan geen schending van het recht van de Unie vastgesteld 
worden. 


