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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0626/2010, ingediend door A. K. (Poolse nationaliteit), over de 
negatieve gevolgen van de Poolse belastingwetgeving voor het vrije verkeer van 
goederen op de interne markt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Poolse belastingregels grote problemen veroorzaken voor Poolse 
bedrijven die hun producten op de markt willen brengen in andere EU-lidstaten. Indiener wijst 
erop dat de bureaucratische belastingregels die van toepassing zijn in verband met 
grensoverschrijdende zendingen van producten van en naar Polen, er regelmatig toe leiden dat 
de handelsactiviteiten moeten worden gestaakt. Indiener verzoekt derhalve het Europees 
Parlement maatregelen te treffen met het oog op de vaststelling van communautaire Europese 
belastingregels voor grensoverschrijdende handel en er aldus voor te zorgen dat de beginselen 
van de EU omtrent het vrije verkeer van goederen op de interne markt worden gehandhaafd 
door de Poolse overheden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Door de afschaffing van interne douanegrenzen tussen de EU-landen en de introductie van de 
interne markt is de noodzaak ontstaan om aanvullende rapportagevoorschriften op te leggen 
aan belastingbetalers die transacties binnen de EU verrichten, onder andere om lidstaten in 
staat te stellen BTW-ontduiking tegen te gaan en de juistheid van de verklaringen van de 
belastingbetalers over transacties binnen de EU te controleren. 
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Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde legt bepaalde 
verplichtingen op aan belastingbetalers om ervoor te zorgen dat deze doelen worden 
gerealiseerd. 

Deze verplichtingen omvatten (onder andere) afzonderlijke vermelding van het bedrag van 
intracommunautaire transacties in BTW-aangiften en het indienen van periodieke lijsten van 
dergelijke transacties. De regels voor het opstellen van deze lijsten zijn te vinden in titel XI, 
hoofdstuk 6 van Richtlijn 2006/112/EG. 

Volgens artikel 262 van Richtlijn 2006/112/EG moet iedere voor BTW-doeleinden 
geïdentificeerde belastingplichtige een periodieke lijst indienen voor intracommunautaire 
transacties overeenkomstig procedures die zijn vastgesteld door de lidstaten. Een dergelijke 
verplichting geldt ook voor één transactie.

Lidstaten zijn vrij om vast te stellen hoe vaak deze periodieke lijsten moeten worden 
ingediend. In het algemeen wordt een periodieke lijst opgesteld voor elke kalendermaand 
binnen een termijn van ten hoogste één maand. In bepaalde gevallen kunnen de lijsten echter 
worden ingediend per kwartaal of per jaar (artikel 263 en 269-271 van Richtlijn 
2006/112/EG).
Voor Polen wordt de indiening van de periodieke lijsten geregeld door artikel 100 van de 
Poolse BTW-wet van 11 maart 20041. Dit artikel lijkt in overeenstemming te zijn met de 
bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG.

Conclusie

Gezien het bovenstaande is de Commissie van mening dat het communautaire recht niet kan 
verhinderen dat lidstaten vereisten opleggen zoals door indiener worden genoemd.

                                               
1 Staatsblad van 2004, nr. 54, punt 535, met wijzigingen.


