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Betreft: Verzoekschrift 272/2012, ingediend door Jerzy Jorasz (Poolse nationaliteit), 
namens het bedrijf "ECOLEVEL s.c.", over vermeende schending door de 
Poolse belastingdienst van de EU-wetgeving betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de Poolse belastingdienst zich niet houdt aan de EU-wetgeving 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, en met 
name aan de bepalingen inzake de termijn voor de teruggaaf van btw. Hij verwijst in dit 
verband naar Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting -
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, de 
Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen 
der Lid-Staten inzake omzetbelasting en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van 
Justitie. Aangezien deze situatie zeer negatieve gevolgen heeft voor bovengenoemd bedrijf, 
verzoekt indiener het Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indiener beweert dat hij in januari 2011 de teruggaaf van btw heeft aangevraagd en deze tot 
nog toe niet ontvangen heeft, hoewel de termijn voor teruggaaf al lang verstreken is. De 
Poolse autoriteiten hebben belastingprocedures geopend tegen de indiener en deze procedures 
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meerdere malen verlengd samen met de termijn voor teruggaaf van btw. Indiener beweert dat 
de Poolse belastinginstanties een inbreuk begaan tegen de EU-wetgeving op het gebied van 
btw, met name tegen de bepalingen inzake de termijnen voor de teruggaaf van btw.

In de eerste plaats wil de Commissie benadrukken dat ze, sinds Richtlijn 77/388 (de Zesde 
Richtlijn) op 1 januari 2007 is ingetrokken door Richtlijn 2006/112/EG ("de btw-richtlijn"), 
uitsluitend naar de bepalingen van deze laatste richtlijn verwijst.

Het Hof heeft herhaaldelijk benadrukt dat het recht op btw-aftrek waarin artikel 167 et seq. 
van de btw-richtlijn, zoals het verzoekschrift beklemtoont, voorziet integrerend deel uitmaakt 
van de btw-regelgeving en in beginsel niet kan worden beperkt. Het recht op aftrek kan 
onmiddellijk worden uitgeoefend voor alle belasting die op de in de eerdere stadia verrichte 
handelingen heeft gedrukt.

De aftrekregeling heeft tot doel de ondernemer geheel te ontlasten van de in het kader van zijn 
economische activiteiten verschuldigde of betaalde btw. Het gemeenschappelijke btw-stelsel 
waarborgt op deze wijze een neutrale fiscale belasting van alle economische activiteiten, 
ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteiten, mits die activiteiten in beginsel zelf 
aan de btw zijn onderworpen1.

De btw-richtlijn bepaalt geen precieze termijn voor de nationale teruggaaf van btw. Artikel 
183 van de btw-richtlijn bepaalt enkel dat wanneer, in een bepaalde periode, het bedrag van 
de aftrek groter is dan dat van de verschuldigde btw, de lidstaten hetzij het overschot kunnen 
doen overbrengen naar het volgende tijdvak, hetzij het overschot kunnen teruggeven. Het Hof 
van Justitie heeft, in zijn rechtspraak, geoordeeld dat de teruggaaftermijn "redelijk" moet 
zijn2.

De Poolse wetgeving bepaalt op dit moment dat de normale termijn voor de teruggaaf van btw 
60 dagen is (artikel 87, lid 2 van de Poolse btw-wetgeving). De Commissie meent dat deze 
termijn, in beginsel, lijkt overeen te stemmen met het voorschrift van de btw-richtlijn zoals 
deze door het Hof is uitgelegd.

Deze periode kan indien nodig worden verlengd om controleprocedures uit te voeren, maar er 
wordt rente betaald voor deze periode als de teruggaaf correct wordt bevonden.

In dit verzoekschrift vermeldt indiener een termijn van 180 dagen als "standaard". Het lijkt er 
echter op dat hij verwijst naar de termijn voor nieuw belastbare personen, die voordien van 
toepassing was in Polen, maar in strijd bleek te zijn met de btw-wetgeving van de EU3 en nu 
is ingetrokken4. Hetzelfde geldt voor de depositovereiste die hij in het verzoekschrift 
beschrijft (artikel 97, leden 5 en 7 van de btw-wetgeving). Aangezien de Commissie in 
principe enkel de geldende nationale wetgeving behandelt, spreekt ze zich niet uit over dit 
onderdeel van het verzoekschrift.

                                               
1 Zie in het bijzonder zaak 268/83 Rompelman / Minister van Financiën, Jurisprudentie 1985, blz. 655, punt 19, 

en zaak C-37/95 Ghent Coal Terminal, Jurisprudentie 1998, blz. I-1, punt 15.
2 Raadpleeg voor verdere argumenten de arresten van het Hof van Justitie in de zaken: C- 525/11 Mednis SIA, C-

107/10 Enel Maritsa Iztokor of C-274/10 Commissie vs Hungarije.
3 Zie het Arrest van het Hof van Justitie van 10 juli 2008 in zaak C-25/07 Sosnowska.
4 Stand per 1 december 2008.
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Wat betreft de correctie van de facturen, lijkt geen enkele van de kwesties die in het 
verzoekschrift worden aangehaald zorgwekkend vanuit het oogpunt van de btw-richtlijn. Het 
Hof heeft namelijk onlangs geoordeeld dat de vereiste om in het bezit te zijn van een bewijs 
van ontvangst van de correcte factuur, in beginsel overeenstemt met de btw-richtlijn1. Ook 
lijken de vereisten die de gecorrigeerde facturen (met inbegrip van beknopt gecorrigeerde 
facturen) worden opgelegd op het eerste zicht de voorschriften voor facturen die zijn 
vastgelegd in de btw-richtlijn niet te overschrijden (artikel 226 en volgende).
Wat betreft de verzoeken tot terugbetaling is er momenteel geen coherente reeks materiële of 
procedurele EU-regels voor de handhaving van het EU-recht voorhanden. Daarom, zoals het 
Hof van Justitie oordeelde in de zaak Commissie vs. Italië2, moeten de nationale 
rechtbanken bij gebrek aan Europese rechtsmiddelen de nationale regels toepassen, om 
ervoor te zorgen dat in strijd met het EU-recht geheven belastingen worden terugbetaald.

Bijgevolg, rekening houdend met bovenstaande verklaring en na analyse van het 
verzoekschrift, komen de kwesties in deze zaak niet voort uit een gebrek aan 
overeenstemming van de nationale wetgeving met het EU-recht, noch uit een algemene 
praktijk van het Poolse bestuur, maar uit de specifieke toepassing van het nationaal recht in 
een specifiek geval. 
Het gaat dus om een afzonderlijk geval, waarin de Commissie geen bevoegdheid heeft om 
tussenbeide te komen. De beoordeling van een dergelijke kwestie valt binnen de exclusieve 
bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties. 

De rol van de Commissie als "hoedster van de Verdragen" bestaat erin dat de Commissie 
ervoor zorgt dat de nationale wetgeving of de algemene praktijk in overeenstemming is met 
de EU-wetgeving. Om die naleving te waarborgen kan de Commissie een inbreukprocedure 
tegen een lidstaat initiëren. Er moet ook worden opgemerkt dat enkel de Commissie en de 
lidstaat als partijen in deze procedure mogen worden beschouwd, met uitsluiting van de 
desbetreffende belastingplichtige.

Daar de termijn voor btw-teruggaaf aan de indiener inderdaad erg lang is, neemt de 
Commissie echter contact op met de Poolse instanties om hen om inlichtingen te verzoeken en 
tot oplossingen te komen in deze kwestie. Op deze manier kunnen alle aspecten van de 
feitelijke omstandigheden worden bevestigd en passende conclusies worden getrokken.

Conclusie
In het licht van het antwoord van de Poolse autoriteiten, zal de Commissie beslissen over de 
verder te nemen stappen.

                                               
1 Zie het arrest van 26 januari 2012 van het Hof van Justitie in zaak C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Arrest van het Hof van Justitie van 9 december 2003 in zaak C-129/00, Commissie vs. Italië, Jurispr. [2003], 

blz. I-14637, blz. 25.


