
Gegenereerd op: 17-12-2021

https://www.ndfr.nl/content/NTFR2021-4296 1

Lokale btw verschuldigd bij intracommunautaire B2B-
dienst door met fraude bekende ondernemer (Climate
Corporation Emissions Trading – prej.vr. zaak C-641/21)

Gegevens

Publicatie

NTFR 2021/4296

Annotator

mr. dr. J.B.O. Bijl, mr. N. Arzini

Relevante informatie

, , 

Samenvatting

Noot

Btw-richtlijn art. 44 Wet OB 1968 art. 6.1 Prejudiciële vraag HvJ 20 oktober 2021, zaak C-
641/21

Climate Corporation Emissions Trading (‘verzoekster’) is een Oostenrijkse vennootschap. Zij hee� in 2010
broeikasgasemissierechten tegen betaling overgedragen aan de Duitse vennootschap Bauduin. Bauduin was
een deelnemer aan btw-carrouselfraude. Verzoekster had volgens de verwijzende rechter moeten weten dat
de broeikasgasemissierechten werden gebruikt voor btw-fraude buiten Oostenrijk. De verwijzende rechter
hee� tevens vastgesteld dat Bauduin een btw-ondernemer is. De verwijzende rechter legt aan het HvJ nu de
vraag voor of in geval van (‘had moeten weten van’) btw-fraude de plaats van dienst moet worden
beschouwd als in het binnenland – Oostenrijk – te zijn gelegen.

De verwijzende rechter legt een interessante vraag voor aan het HvJ. Deze vraag is hem ingegeven door het
arrest Italmoda (NTFR 2015/448, met commentaar van Sanders). In dat arrest oordeelde het HvJ dat aan een
belastingplichtige die een intracommunautaire levering verrichtte het recht op a�rek, vrijstelling of
teruggaaf van btw moest worden geweigerd indien hij had moeten weten dat hij met die levering deelnam
aan btw-fraude. In de onderhavige zaak gaat het niet om een intracommunautaire B2B-levering, maar om
een intracommunautaire B2B-dienst.

Ik begrijp de vraag van de verwijzende rechter daarom wel. Laten we eens een vergelijking maken tussen de
btw-heffingssystematiek bij intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten. Bij de
intracommunautaire (B2B-)levering onderkennen we voor de btw twee belastbare feiten. Eerst vindt bij de
leverancier een levering plaats in het land van vertrek van de goederen, belast tegen 0%. Vervolgens vindt bij
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de afnemer van de goederen een intracommunautaire verwerving plaats in het land van aankomst van de
goederen. De btw bij de afnemer is mogelijk a�rekbaar. De facto wordt met deze heffingssystematiek bereikt
dat btw drukt in het land van aankomst van de goederen en dat de afnemer de btw verschuldigd is (en
overigens mogelijk direct weer in a�rek kan brengen).

Bij de intracommunautaire B2B-dienst onderkennen we daarentegen slechts één belastbaar feit. De dienst is
een belastbaar feit dat is verricht door de dienstverrichter. De plaats van de dienst is echter gelegen in het
land van de afnemer en er geldt een verplichte verleggingsregeling. Hiermee wordt bereikt dat de btw drukt
in het land waar de dienstverrichter is gevestigd en dat de afnemer de btw verschuldigd is (die hij overigens
mogelijk direct weer in a�rek kan brengen).

Vanuit de economische realiteit bezien, verschilt het eindresultaat van een intracommunautaire
(B2B-)levering niet van het eindresultaat van een intracommunautaire (B2B-)dienst: de afnemer is de btw
verschuldigd. Het zou mij daarom niet verbazen als het HvJ tot het oordeel komt dat verzoekster in de
onderhavige casus Oostenrijkse btw verschuldigd is, omdat zij wist of had moeten weten van de btw-fraude
in Duitsland. De fiscaaltechnische weg naar die conclusie toe is naar nijn idee wel iets langer dan in het
Italmoda-arrest omdat hier nu eenmaal wettelijk gezien sprake is van een in Duitsland belaste prestatie. We
weten echter ook dat bij het HvJ het doel vaak prevaleert boven de weg ernaartoe. Een (niet aan het HvJ
voorgelegd) alternatief zou het buiten toepassing laten van de verplichte verlegging kunnen zijn, waarmee
Duitse btw in rekening gebracht zou moeten worden, maar daar zitten wat meer praktische haken en ogen
aan.

https://www.ndfr.nl/content/NTFR2021-4296

