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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 348/2011, ingediend door Stephan Hauk (Duitse nationaliteit), 
over de definitie van een specifiek soort tandheelkundig hulpmiddel in 
Verordening (EU) nr. 111/2011 van de Commissie tot indeling van bepaalde 
goederen in de gecombineerde nomenclatuur

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De definitie komt niet overeen met de definitie van een specifiek soort tandheelkundig 
hulpmiddel in de verordening van de Commissie. Hij beweert dat het integraal deel uitmaakt 
van een prothese en derhalve onder het lagere btw-tarief van 7% dient te vallen in plaats van 
het 19%-tarief waar het op grond van deze verordening onder valt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener is het niet eens met de definitie van een bepaald soort tandheelkundig hulpmiddel in 
de verordening van de Commissie. Hij beweert dat het integraal deel uitmaakt van een 
prothese. Daarom zou het lagere btw-tarief van 7% erop van toepassing zijn in plaats van het 
19%-tarief.

Als goederen aan de buitengrens van de EU aankomen, is het de taak van de douane de 
indeling van deze goederen in de gecombineerde nomenclatuur vast te stellen, teneinde 
invoerrechten en andere heffingen te kunnen berekenen. De gecombineerde nomenclatuur 
berust op een internationale overeenkomst (die de EU mede onderschreven heeft), waarin 
voorschriften voor de indeling van goederen zijn vastgelegd. De tariefindeling is niet 
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afhankelijk van de douanerechten (of daaraan gekoppelde belastingtarieven), voor zover niet 
anders is bepaald.

Verordening (EU) nr. 111/2011 van de Commissie van 7 februari 2011 tot indeling van 
bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (GN), die als bijlage bij Verordening 
(EEG) nr. 2658/871 is gevoegd, deelt een zogenoemde "kunsttandstomp" in de GN in, die in 
een kunsttandwortel wordt geschroefd die in de kaak is geïmplanteerd en die de wortel met de 
kunstkroon verbindt. Dit artikel is als onderdeel van een tandprothese ingedeeld in GN-code 
9021 29 00 op basis van de voorschriften voor de indeling in de GN.

Conclusie

Aangezien de praktische toepassing van de btw onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten valt, adviseert de Commissie indiener met betrekking tot de toepassing van het 
overeenkomstige belastingtarief contact op te nemen met de Duitse belastingdienst.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en 

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987).


