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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 458/2010, ingediend door Garbiș Vincențiu Kehaiyan 
(Roemeense nationaliteit), namens de Vereniging voor de bescherming van 
belastingbetalers, over het belasten van natuurlijke personen die geregeld 
vastgoed verkopen in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt erop attent dat natuurlijke personen die in Roemenië geregeld vastgoed 
verkopen, fiscaal op dezelfde wijze worden behandeld als rechtspersonen die commerciële 
activiteiten uitoefenen. Indiener acht dit ontoelaatbaar en betoogt dat natuurlijke personen die 
in een situatie verkeren die met de zijne te vergelijken valt, moeten worden beschouwd als 
personen die hun persoonlijk bezittingen te gelde maken. Volgens de bestaande regeling valt 
hij onder het btw-tarief van 19%. Rekestrant is van mening dat dit in strijd is met 
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde, die bepaalt dat de btw alleen van toepassing is op personen die 
een economische activiteit uitoefenen. Daarnaast heeft hij ook kritiek op het standpunt van de 
Roemeense autoriteiten dat de btw-wetgeving van toepassing is vanaf de inwerkingtreding 
ervan in 2002, en betoogt hij dat dit onaanvaardbaar is, aangezien er voor de periode 2002-
2007 geen bepalingen bestonden met betrekking tot de opneming van natuurlijke btw-
plichtige personen in het belastingregister en dat er daarvoor geen registratieprocedures 
waren. Volgens indiener heeft deze situatie geleid tot btw-heffing met terugwerkende kracht 
en het opleggen van omvangrijke boetebedragen, en dus verzoekt hij het Europees Parlement 
daaromtrent het advies in te winnen van het Hof van Justitie van de Europese Unie om een en 
ander op te helderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

In Roemenië wordt btw in rekening gebracht voor natuurlijke personen die per jaar meer dan 
één nieuw pand verkopen. De verkoop van meer dan één pand is alleen van btw vrijgesteld 
indien deze niet te beschouwen valt als een economische activiteit.

Indiener is van mening dat dit in strijd is met Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 
november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde1(hierna "de.btw-richtlijn"), die bepaalt dat personen die geen economische activiteit 
uitoefenen, niet zijn onderworpen aan de btw. Naar zijn opvatting zijn natuurlijke personen 
die vastgoed verkopen, uitsluitend te beschouwen als personen die persoonlijke bezittingen te 
gelde maken. Daarnaast heeft hij ook kritiek op het standpunt van de Roemeense autoriteiten 
dat de btw-wetgeving van toepassing is vanaf de inwerkingtreding ervan in 2002, en betoogt 
hij dat dit onaanvaardbaar is, aangezien er geen bepalingen bestonden die voorzagen in de 
mogelijkheid natuurlijke btw-plichtige personen gedurende de periode 2002-2007 in het 
belastingregister op te nemen en een registratieprocedure te laten doorlopen. Deze situatie 
heeft volgens hem geleid tot btw-heffing met terugwerkende kracht en het opleggen van 
omvangrijke boetebedragen.

COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE OP HET VERZOEKSCHRIFT 

Btw-heffing

De Roemeense autoriteiten hebben onlangs het Btw-comité geraadpleegd over de vraag of de 
heffing van btw op natuurlijke personen die geregeld vastgoed verkopen verenigbaar is met de 
EU-wetgeving. Zij merkten in dat verband onder andere het volgende op:

Er doen zich momenteel in Roemenië steeds meer gevallen voor waarbij natuurlijke personen 
geregeld vastgoed (nieuwe panden en bouwgrond) verkopen zonder een btw-registratie aan te 
vragen omdat er daarbij naar hun opvatting geen sprake zou zijn van commerciële transacties. 
Volgens de bestaande Roemeense wetgeving valt de verkoop van gebouwen en grond door 
natuurlijke personen niet onder de toepassing van de btw als de verkoper de bewuste objecten 
voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt of als de verkoper slechts occasioneel transacties 
verricht met objecten die hij niet voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt. Volgens de 
Roemeense wetgeving zijn natuurlijke personen die vastgoed verkopen om er duurzaam 
opbrengst uit te verkrijgen wel belastingplichtig. 

Dit onderwerp is aan de orde geweest op de bijeenkomst van het Btw-comité van 8 december 
2010. 
De Commissiediensten waren om de hierna volgende redenen van mening dat heffing van btw 
in dergelijke gevallen gerechtvaardigd is. De nationale delegaties leken dit standpunt te 
onderschrijven.

Artikel 2, lid 1, letter a), van de btw-richtlijn bepaalt dat leveringen van goederen die binnen 
het grondgebied van een lidstaat door een als zodanig handelende belastingplichtige worden 
verricht, aan btw zijn onderworpen.

                                               
1 PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1, zoals gewijzigd.
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Het begrip "belastingplichtige" wordt in de btw-richtlijn duidelijk gedefinieerd. Volgens 
artikel 9, lid 1 wordt als "belastingplichtige" beschouwd eenieder die waar dan ook 
zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die 
activiteit. Dit omvat onder meer de exploitatie van materiële of immateriële goederen om er 
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het begrip "belastingplichtige", zoals gedefinieerd in de 
EU-wetgeving, valt dan ook zeer ruim te interpreteren. 
Wat het begrip "als zodanig handelende belastingplichtige" betreft, volgt uit de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna "het Hof" te noemen) dat een 
belastingplichtige in die hoedanigheid optreedt wanneer hij transacties verricht in het kader 
van zijn belastbare activiteit. 
Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt uit de definities van de begrippen 
"belastingplichtige" en "economische activiteiten" dat "economische activiteit" zeer ruim 
moet worden geïnterpreteerd, en dat het een objectieve term betreft in die zin dat de activiteit 
op zichzelf wordt beschouwd, ongeacht het oogmerk of het resultaat van de bewuste 
transacties.1
De belastingplichtige handelt onafhankelijk wanneer hij het economische risico van zijn 
activiteiten draagt en geen juridische band heeft waarbij een vorm van onderlinge 
verwevenheid ontstaat, zoals bedoeld in artikel 10 van de btw-richtlijn. 

Het lijdt geen twijfel dat natuurlijke personen die geregeld vastgoed (gebouwen en 
bouwgrond) verkopen dat hun eigendom is, goederen leveren onder bezwarende titel, en dat 
zij deze handeling onafhankelijk verrichten in ruil voor een directe tegenprestatie. En, hoewel 
naar de specifieke omstandigheden van elk afzonderlijk geval moet worden gekeken, kan in 
principe worden gesteld dat de geregelde verkoop van gebouwen en bouwgrond onder het 
begrip "economische activiteit" kan worden geschaard; in de zin van de tweede alinea van 
artikel 9, lid 1, heeft het begrip "exploitatie" in dit verband overeenkomstig de vereisten van 
het beginsel van neutraliteit van het gemeenschappelijk btw-stelsel, betrekking op alle 
transacties die, ongeacht hun rechtsvorm, bedoeld zijn om er duurzaam opbrengst uit te 
verkrijgen.2

In het licht van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat elke persoon die geregeld 
gebouwen of bouwgrond verkoopt, in principe kan worden aangemerkt als iemand die 
belastingplichtig is in de zin van artikel 9, lid 1, van de btw-richtlijn en economische 
activiteiten verricht door goederen te leveren onder bezwarende titel. Dergelijke transacties 
zijn derhalve onderworpen aan de btw. Het enkele feit dat de betrokkene ervoor heeft gekozen 
zich niet als belastingplichtige te laten registreren, is wat dat betreft niet relevant. Het - op 
zich weerlegbare – vermoeden waarvan de Roemeense btw-wetgeving uitgaat dat iemand die 
per jaar meer dan één vastgoedobject verkoopt als zodanig belastingplichtig is, lijkt dan ook 
redelijk.

Tijdens de bijeenkomst van het Btw-comité attendeerden de diensten van de Commissie de 
delegaties echter op de gevoegde zaken C-180/10 en C-181/10 Jarosław Słaby, waarbij op 
9 april 2010 aan het Hof van Justitie een verzoek om een prejustitiële beslissing is voorgelegd 
in een zaak die daarmee een sterke gelijkenis vertoonde. Het is daarom raadzaam om eerst het 
                                               
1 Zie arrest van het Hof van 12 januari 2006 in gevoegde zaken C-354/03, C-355/03 en C-484/03 Optigen, punt 43.
2 Zie arrest van het Hof in zaak C-8/03 BBL, punt 36. Zie tevens zaak C-186/89 Van Tiem, punt 18; Zaak C-306/94 Régie dauphinoise, punt 
15; en zaak C-77/01 EDM, punt 48.
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arrest in deze zaken af te wachten alvorens hierover een definitieve uitspraak te doen.

Terugwerkende kracht

Indiener vraagt zich tevens af waarom bovengenoemde maatregel ook betrekking zou moeten 
hebben op de periode 2002-2007; naar zijn opvatting zou dit in strijd zijn met de toenmalige 
wetgeving, waarin naar verluidt geen bepalingen voorkwamen die voorzagen in de 
mogelijkheid natuurlijke btw-plichtige personen gedurende die periode in het belastingregister 
te laten opnemen en een registratieprocedure te laten doorlopen. Volgens rekestrant komt dit 
erop neer dat er met terugwerkende kracht btw zou worden geheven.

Bij nationale bepalingen die binnen de werkingssfeer van de EU-wetgeving vallen, zijn de 
EU-instellingen en het Hof van Justitie volgens de vaste jurisprudentie bevoegd om toezicht te 
houden op de verenigbaarheid van deze bepalingen met de grondrechten waarvan het Hof de 
eerbiediging waarborgt, inclusief het eigendomsrecht.1
Daar staat tegenover dat het Hof geen rechtsmacht en de Commissie geen bevoegdheid heeft 
ten aanzien van nationale bepalingen die buiten de werkingssfeer van het EU-recht vallen.2

Het is duidelijk dat de vermeende toepassing met terugwerkende kracht van de Roemeense 
btw-wetgeving op de periode 2002-2007 buiten de werkingssfeer van het EU-recht valt, 
aangezien het daarbij een periode betreft waarin Roemenië nog geen lid was van de Europese 
Unie.3 Voor dit aspect van het verzoekschrift is de Commissie derhalve niet bevoegd.

Conclusie

Het is raadzaam eerst het arrest in de zaken C-180/10 en C-181/10 Jarosław Słaby af te 
wachten alvorens een definitief standpunt omtrent dit verzoekschrift in te nemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012 (REV).

Op 15 september 2011 heeft het Hof arrest gewezen in de zaak Słaby. De uitspraak betrof de 
vraag of een natuurlijke persoon die op zijn grond een landbouwactiviteit heeft uitgeoefend, 
daarmee de status van btw-plichtige verwerft van zodra hij de grond begint te verkopen nadat 
deze in het bestemmingsplan als nieuwe bestemming bouwgrond heeft gekregen.

In dat arrest bevestigde het Hof in principe zijn eerdere jurisprudentie over dit onderwerp, 
maar verstrekte het tegelijkertijd een aantal aanvullende indicaties omtrent de vraag wanneer 
een activiteit kan worden beschouwd als een economische activiteit in de zin van artikel 9, lid 
1, van de btw-richtlijn. 

Het oordeelde in dit verband dat, hoewel de loutere uitoefening door de eigenaar van zijn 
eigendomsrecht op zich niet als een economische activiteit kan worden beschouwd, bepaalde 
elementen zoals voorbereidende werkzaamheden en afzetmaatregelen erop kunnen wijzen dat 

                                               
1 Zie het arrest van het Hof in zaak C-299/95 Kremzow, punt 15 en zijn beschikkingen in zaak C-328/04, Vajnai, punt 12, zaak C-287/08, 
Savia, punt 7 en zaak C-333/09, Noël, punt 10.
2 Zie Kremzow, punten 15 en 16, Vajnai, punt 13, Savia, punt 8, en Noël, punt 11. 
3 Zie in het bijzonder Savia, punt 9 en het arrest van het Hof in zaak C-427/06, Bartsch, punten 18 en 25.
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de activiteit door een belastingplichtige in het kader van een economische activiteit wordt 
uitgeoefend (zie de paragrafen 36 en 38 t/m 41).

In een brief d.d. 4 januari 2011 betoogt indiener voorts dat diverse aanpassingen in de 
nationale belastingwet in strijd waren met de nationale bevoegdheidsregels zoals vastgelegd 
in de Roemeense grondwet. De Europese Commissie is niet bevoegd om enigerlei toezicht uit 
te oefenen op de grondwettigheid van de wetgevingsbesluiten van de lidstaten.

Conclusies

De overwegingen in het arrest van het Hof in de zaak Słaby doen geen afbreuk aan de 
conclusies in de vorige mededeling van de Commissie over deze aangelegenheid. In het arrest 
in de zaak Słaby wordt immers bevestigd dat natuurlijke personen als handelaren kunnen 
worden beschouwd van zodra zij een economische activiteit uitoefenen onder gebruikmaking 
van soortgelijke middelen als die waarvan een handelaar zich bedient.

Het is namelijk zo dat de Roemeense wetgeving van de veronderstelling uitgaat dat een 
natuurlijke persoon bij een tweede verkoop als een handelaar optreedt, en dat de bewijslast 
derhalve bij de natuurlijke persoon ligt om aan te tonen dat hij geen economische activiteit 
uitoefent wanneer hij meer dan één vastgoedobject per jaar verkoopt. 

Tevens zij hierbij vermeld dat de lidstaten volgens artikel 273 van de btw-richtlijn 
verplichtingen kunnen voorschrijven die zij noodzakelijk achten ter waarborging van de juiste 
heffing van de belasting en ter voorkoming van fraude.

Onverminderd de regels inzake de bewijslast onderwerpt de Roemeense wet de verkoop van 
vastgoed door natuurlijke personen uiteindelijk alleen aan de btw voor zover deze plaatsvindt 
in het kader van een economische activiteit.

Op grond van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat er geen bewijs is dat de 
litigieuze Roemeense wetgeving in strijd is met het EU-recht.


