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Commissie verzoekschriften

26.09.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1128/2007, ingediend door Rainer Sander (Duitse 
nationaliteit) over vertraging in de toekenning van een belastingnummer aan 
zijn bedrijf in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is directeur van het bedrijf Carcentro S.L. dat in januari 2007 werd opgericht en 
beklaagt zich erover dat de Spaanse autoriteiten hem eind oktober nog steeds geen 
identificatienummer voor de omzetbelasting hadden toegekend, hoewel alle noodzakelijke 
formulieren in februari al waren overgelegd. Dat blijkt een groot obstakel voor de activiteiten 
van het bedrijf, dat in Duitsland belasting moest betalen over voertuigen die in Duitsland 
waren gekocht en vervolgens in Spanje waren geïmporteerd en verkocht. Hij vindt dat hij 
wordt achtergesteld bij Spaanse bedrijven, die hun Spaanse belastingidentificatienummer 
(NIF) sneller ontvangen, en dat er sprake is van discriminatie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

De indiener is Duits staatsburger en leidt een bedrijf in Almería (Spanje). Het bedrijf koopt 
auto’s in Duitsland en verkoopt ze in Spanje. Op 7 februari 2007 vroeg het bedrijf bij de 
Spaanse fiscus een intracommunautair BTW-nummer aan. Verscheidene maanden later heeft 
de fiscus dat nummer nog niet verstrekt. Door het ontbreken van het BTW-nummer is het 
bedrijf verplicht in Duitsland BTW te betalen over de aangekochte auto’s. 

Juridische opmerkingen
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Communautaire wetgeving 

Richtlijn 2006/112/EG1 van de Raad ("de BTW-richtlijn"), is de voornaamste communautaire 
wettekst inzake de Belasting Toegevoegde Waarde.  

De richtlijn (artikel 213) verplicht de belastingplichtige [bij de fiscus] opgave te doen van het 
begin van zijn activiteit als belastingplichtige. Het verplicht lidstaten de nodige maatregelen te 
treffen voor de identificatie van bepaalde soorten belastingplichtigen [waaronder hen die 
verwikkeld zijn in de intracommunautaire verwerving van goederen] onder een individueel 
nummer (artikel 214) en om te waarborgen dat “hun identificatiesysteem de in artikel 214 
bedoelde belastingplichtigen kan onderscheiden en aldus de juiste toepassing van de (…) 
overgangsregeling voor de belastingheffing op intracommunautaire transacties verzekert” 
(artikel 216). 

Intracommunautaire BTW-nummers spelen een fundamentele rol in de zogeheten 
“overgangsregeling voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten.” Deze 
regeling is ontworpen om te verzekeren dat goederen aan BTW onderhevig zijn in de lidstaat 
van bestemming wanneer de afnemer een voor BTW-doeleinden geïdentificeerde 
belastingplichtige is2. Bijvoorbeeld: een belastingplichtige die gevestigd is in Spanje en 
goederen afneemt bij een leverancier in Duitsland is verplicht zijn door Spanje verstrekte 
intracommunautaire BTW-nummer aan de verkoper in Duitsland mede te delen om de 
handelswaar in Duitsland vrij te stellen van BTW. Bij het ontbreken van een geldig Spaans 
intracommunautair BTW-nummer moet de verkoper de Duitse BTW aan de koper berekenen.

Nationale wetgeving

Volgens artikel 164.Uno van Ley 37/1992 inzake Belasting Toegevoegde Waarde zijn  
belastingplichtigen verplicht de fiscus te informeren over de start van hun belastingplichtige 
activiteiten en moeten zij de fiscus verzoeken om een BTW-nummer. 

Volgens artikel 25 van Real Decreto 1065/20073 van 27 juli dat 1 januari 2008 van kracht 
werd, moet de fiscus een intracommunautair BTW-nummer toekennen als een 
belastingplichtige hierom verzoekt, tenzij hij tot de slotsom komt dat de belastingplichtige de 
autoriteiten in zijn verzoek heeft misleid of er niet in is geslaagd al het nodige bewijsmateriaal
te leveren. Als de autoriteiten niet binnen drie maanden een besluit nemen, mag de 
belastingplichtige dit beschouwen als een besluit het intracommunautaire BTW-nummer te 
weigeren en kan hij derhalve beroep aantekenen tegen deze “impliciete” weigering.

Conclusie 

De hierboven beschreven nationale bepalingen lichten de voorwaarden voor de verstrekking 
van een intracommunautair BTW-nummer toe, stellen de gronden voor weigering vast en 
                                               
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.
2 Als de afnemer daarentegen de uiteindelijke gebruiker is, is de algemene bepaling dat belasting wordt geheven 

in de lidstaat van herkomst. 
3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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voorzien de belastingplichtige van informatie over de manieren om in beroep te gaan tegen 
ieder bestuursrechtelijk besluit (inclusief het ontbreken daarvan). 

De commissie vindt na beoordeling van de van toepassing zijnde nationale bepalingen geen 
gronden om een procedure ex artikel 226 EG tegen Spanje in te leiden, aangezien de lidstaat 
de relevante communautaire bepalingen juist blijkt te hebben omgezet. Een inbreukprocedure 
is niet geëigend om individuele bestuursrechtelijke besluiten te beoordelen. 

Anderzijds, als de indiener van mening is dat de vertraging in de verstrekking van een 
intracommunautair BTW-nummer aan hem een geval is van wanbeheer moet hij de 
beschikbare rechtsmiddelen van het nationale recht benutten. De enige manier om te 
waarborgen dat schade aangebracht aan de indiener kan worden gecompenseerd is door 
schadeloosstelling te verzoeken bij een nationale rechterlijke instantie.
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