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Ketentransacties worden in de praktijk vaak ABC-transacties genoemd. In ons artikel BTW-bulletin 2012/68 merkten wij op
dat ABC-transacties binnen de interne markt van de EU geen ‘koud kunstje’ zijn. Dit geldt al voor ketens met drie partijen.
Bij ketens met meer dan drie partijen wordt beoordeling van de btw-situatie echter nog veel lastiger. Vandaar dat wij in dit
artikel ingaan op de vraag hoe met deze ketentransacties moet worden omgegaan op grond van de theorie en hoe dit
uitwerkt in de praktijk. Om dit artikel overzichtelijk te houden gaan we steeds uit van de levering van goederen (waarvoor
geen bijzondere regeling geldt) tussen EU-ondernemers (B2B).

De theorie

De theorie over ketentransacties kan worden opgedeeld in verschillende ‘stappen’.

Stap 1. Vaststelling van btw-belaste prestaties (de keten)

In het eerste artikel van de Wet OB 1968 is bepaald welke prestaties met btw zijn belast. Dit is ten eerste het geval voor
‘leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder
bezwarende titel worden verricht’. In overeenstemming met art. 14 Btw-richtlijn kan deze levering worden omschreven als
‘de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken’. Enigszins overbodig
(maar zeker niet onjuist) is in art. 3 lid 4 Wet OB 1968 verwoord dat het slechts eenmaal afleveren van de goederen er niet
aan in de weg staat, dat meer btw-leveringen kunnen hebben plaatsgevonden. Sterker nog, hier kan een hele ‘keten’ aan
voorafgaan.
Naast de ‘reguliere’ btw-leveringen noemt art. 1 Wet OB 1968 ook intracommunautaire verwervingen (hierna: ICV) als met
btw belaste prestaties. Art. 23 Btw-richtlijn verplicht de EU-lidstaten ervoor zorg te dragen, dat een ICV van goederen zo
veel mogelijk wordt beschouwd als een handeling die als levering zou zijn aangemerkt ingeval deze handeling door de
desbetreffende btw-ondernemer op het grondgebied van de betrokken EU-lidstaat (hierna: lidstaat) zou zijn verricht. De ICV
wordt in art. 20 Btw-richtlijn omschreven als ‘het verkrijgen van de macht om als eigenaar te beschikken over een roerende
lichamelijke zaak die door de verkoper of de afnemer, of voor hun rekening, met als bestemming de afnemer is verzonden
of vervoerd naar een andere lidstaat dan de lidstaat van vertrek van de verzending of het vervoer van het goed’. Art. 17a lid
1 Wet OB 1968 kent een vergelijkbare omschrijving. Het HvJ leest in de hiervoor genoemde definitie drie cumulatieve
voorwaarden:
1 De afnemer moet de hoedanigheid van belastingplichtige hebben.
2 De macht om als eigenaar over het goed te beschikken moet zijn overgegaan.
3 De goederen moeten fysiek van de ene lidstaat naar de andere lidstaat zijn verplaatst.

Andere voorwaarden om een handeling als intracommunautaire prestatie aan te merken kunnen volgens het HvJ niet
worden gesteld (HvJ 27 september 2012, C-587/10 VSTR, punt 30).

Stap 2. Vaststelling van de ICV (één ‘intracommunautaire schakel’)

Het HvJ heeft in de zaak EMAG (HvJ 6 april 2006, C-245/04) verduidelijking gegeven over de ICV binnen een keten van
transacties. Het HvJ overwoog daarbij dat het ‘volstrekt onlogisch’ zou zijn, wanneer voor één goederenverplaatsing in meer
schakels binnen de keten sprake zou zijn van een ICV. Het voornaamste argument dat het HvJ hierbij heeft genoemd, is dat
het vanaf de aanvang van het Europese btw-systeem de doelstelling is de btw-belastingopbrengst ‘over te dragen’ naar de
lidstaat waar het eindverbruik plaatsvindt.
Vanuit deze overwegingen formuleerde het HvJ de volgende stelregels:
1 Binnen de keten is er slechts een schakel die kwalificeert als intracommunautaire levering.
2 De intracommunautaire levering is de levering ‘waarvoor de goederen intracommunautair worden verzonden of
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vervoerd’.
3 Wanneer de intracommunautaire levering (binnen een ABC-levering) de AB-levering is, is de plaats waar de ICV

plaatsvindt – in Nederland was dat tot 1 januari 2012 het geval op basis van een nummerverwerving – lidstaat B,
ook wanneer de goederen naar lidstaat C worden verzonden. De BC-levering is dan een ‘reguliere’ levering.

4 Wanneer de intracommunautaire levering (binnen een ABC-levering) de BC-levering is, is de plaats waar de ICV
plaatsvindt lidstaat van C. De AB-levering is dan een ‘reguliere’ levering. 

De in het arrest EMAG genoemde stelregels zijn voorts verder verduidelijkt in de arresten Euro Tyre (HvJ 16 december
2010, C-430/09) en VSTR (hiervoor reeds aangehaald). Uit deze arresten herleiden wij de volgende hoofdlijnen:
1 Voor de vraag binnen welke schakel de intracommunautaire prestatie plaatsvindt, is ‘een globale beoordeling

van alle bijzondere omstandigheden van de zaak’ bepalend (Euro Tyre, punt 27; VSTR, punt 32). Met name het
moment waarop de beschikkingsmacht is overgegaan is hierbij van belang.

2 Het is echter mogelijk dat de beschikkingsmacht zowel voor wat betreft de eerste schakel als voor wat betreft de
tweede schakel in één lidstaat wordt overgedragen, vóórdat het vervoer naar een andere lidstaat plaatsvindt. Als
de opvolgende levering plaatsvindt vóórdat het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat plaatsvindt,
vindt de intracommunautaire prestatie niet plaats in de eerste schakel maar in de ‘vervolgschakel’ (zie: Euro
Tyre, punt 33; VSTR, punt 32).

3 Wanneer de eerste afnemer zich bij de leverancier kenbaar maakt met het btw-identificatienummer dat in een
andere lidstaat aan hem is toegekend, mag de leverancier er in beginsel van uitgaan dat hij een
intracommunautaire prestatie verricht (zie: Euro Tyre, punten 44 en 45; VSTR, punt 34).

4 Wanneer de leverancier er echter van op de hoogte wordt gebracht dat het goed aan een andere
belastingplichtige wordt doorverkocht voordat de goederen de lidstaat van levering hebben verlaten, dient de
afnemer een gecorrigeerde factuur op te stellen, aangezien de prestatie dan niet als ‘intracommunautair’
kwalificeert (Euro Tyre, punt 36; VSTR, punt 35).

Het wel/niet vervullen van het formele vereiste om het in een andere lidstaat aan de afnemer toegekende btw-
identificatienummer te verstrekken, is níét bepalend voor de vraag of in een bepaalde schakel sprake is van een
intracommunautaire levering. Dit vereiste moet veeleer worden gezien als middel om te bewijzen dat de afnemer in zijn
hoedanigheid als btw-ondernemer heeft gehandeld. Het bewijs voor dit vereiste kan echter ook met behulp van andere
gegevens worden gegeven (VSTR, m.n. punten 42 en 52).

Stap 3. Kan de vereenvoudigde ABC-regeling worden toegepast?

Bij ketentransacties met schakels in verschillende EU-landen speelt het probleem dat de partij die in een andere lidstaat een
ICV verricht zich in het algemeen ook in die lidstaat zal moeten registreren. Om deze belemmering bij de (nog vrij
‘overzichtelijke’ ABC-transacties) uit de weg te nemen, is voorzien in een ‘vereenvoudigde ABC-regeling’. Partij A past in dit
geval het btw-nultarief toe, partij B valt als het ware tussen de ABC-levering uit (maar neemt de levering BC wel op in zijn
opgaaf ICP). Tot slot betrekt partij C de btw over de aankoop in zijn aangifte (bij toepassing van de verleggingsregeling).
Vanwege de noodzaak om de intracommunautaire levering (ter voorkoming van fraude) te kunnen volgen, is de
vereenvoudigde regeling beperkt gebleven tot transacties met drie partijen (het meest voorkomende ‘type’ ketentransacties).
Daarbij gelden bovendien de volgende voorwaarden:
• Er is sprake van transacties waarbij drie ondernemers zijn betrokken (A, B en C).
• Elk van de drie ondernemers handelt vanuit een andere lidstaat.
• De goederen worden in het kader van de transactie AB overgebracht naar lidstaat van C.

De vereenvoudigde ABC-regeling biedt, gezien de beperking tot transacties met drie partijen, geen uitkomst indien de keten
uit meer dan drie partijen bestaat. Het gebeurt dan ook regelmatig dat bij langere ketentransacties de betrokken partijen een
werkbare oplossing moeten zoeken (bijvoorbeeld doordat een andere partij dan oorspronkelijk was voorzien het
intracommunautaire vervoer op zich neemt). In de praktijk blijkt de vereenvoudigde ABC-regeling soms ook bij ketens van
vier schakels te worden toegepast, waarbij niet alleen partij B zijn levering in de opgaaf ICP opneemt, maar ook partij C dat
doet. De handelwijze van zowel B als C is dan onjuist. Het feit dat in de praktijk voor dergelijke ‘langere ketens’ vaak
gezocht wordt naar een dergelijke ‘praktische oplossing’, geeft aan dat de praktijk hier een grote behoefte heeft.
Voor een verdere uitwerking van de (vereenvoudigde) ABC-regeling, onder meer voor het begrip ‘nummerverwerving’,
verwijzen wij naar ons eerdere artikel BTW-bulletin 2012/68.

Stap 4. Bepaling van de plaats(en) van levering voor de verschillende schakels

Wanneer bekend is welke schakels als ‘reguliere’/lokale leveringen en welke schakel als ‘intracommunautaire’ levering
kwalificeren, zal bovendien moeten worden beoordeeld waar deze leveringen plaatsvinden. Hierbij kunnen de volgende
situaties worden onderkend.
Voor ‘reguliere’ leveringen (let op, er geldt nog een uitzondering voor de levering van goederen aan boord van een schip,
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vliegtuig of trein en voor installatiegoederen):
a Indien de goederen in verband met de levering worden vervoerd: plaats waar het vervoer aanvangt (art. 5 lid 1

Wet OB 1968/art. 32 Btw-richtlijn);
b Indien de goederen niet in verband met de levering worden vervoerd: de plaats waar de goederen zich bevinden

op het moment van levering (art. 5 lid 1 sub b Wet OB 1968/art. 31 Btw-richtlijn).
Voor een ICV: 
a De plaats waar de verzending of het vervoer aankomt (art. 17b lid 1 Wet OB 1968/art. 40 Btw-richtlijn);
b Indien de goederen door de afnemer op een aan hem in een andere lidstaat toegekend btw-nummer worden

verworven, is de lidstaat van het btw-nummer de plaats waar de ICV plaatsvindt, voor zover de afnemer niet
aantoont dat de btw al is geheven in de lidstaat waar de goederen zijn aangekomen (art. 17b lid 2 Wet OB
1968/art. 41 Btw-richtlijn).

Stap 5. Welk btw-tarief is van toepassing?

Voortbordurend op de voorgaande stappen kan worden vastgesteld welk btw-tarief van toepassing is. Voor de
intracommunautaire levering geldt het 0% btw-tarief (art. 9 lid 2 sub b jo. Tabel II, post a.6 Wet OB 1968/art. 138 Btw-
richtlijn). Voor de ‘reguliere’ leveringen en de ICV geldt het tarief van de lidstaat waar de prestatie wordt verricht. Daarbij is
voorts van belang, dat in art. 2 Wet OB 1968 wordt bepaald dat de voorbelasting die is toe te rekenen aan belaste prestaties
en (specifiek ook) de intracommunautaire verwerving van goederen voor aftrek in aanmerking komt.

Stap 6. Geldt er een verleggingsregeling voor binnenlandse leveringen?

In de Wet OB 1968 wordt voor de toepassingsvoorwaarde van de regeling dat de belasting is verlegd naar de afnemer
verwezen naar art. 197 Btw-richtlijn (art. 17b lid 3 onderdeel a Wet OB 1968). Deze richtlijnbepaling regelt (bij binnenlandse
leveringen) de verlegging van de heffing van btw van de buitenlandse ondernemer naar de binnenlandse afnemer, waardoor
wordt voorkomen dat de buitenlandse ondernemer zich in het land van de afnemer moet laten registreren of een fiscaal
vertegenwoordiger moet aanstellen. De richtlijnbepaling is in Nederland geïmplementeerd in art. 12 lid 3 Wet OB 1968 voor
de verlegging naar Nederlandse ondernemers en lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (zoals
gemeenten). Niet alle EU-lidstaten hebben echter de verleggingsregeling geïmplementeerd.

Praktijkuitwerking

Ketentransacties met vier (of meer) partijen zijn in de praktijk minder veel voorkomend dan ‘ABC-transacties’. Ook voor wat
betreft jurisprudentie zijn er geen voorbeelden waarin ketentransacties met ten minste vier partijen duidelijk worden
uitgewerkt. In het hierna genoemde maken wij een onderscheid tussen een aantal ABCD-transacties, die wij van onze
uitwerking hebben voorzien.

A en B gevestigd in lidstaat van verzending

Figuur 1
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In deze situatie levert A de goederen direct vanuit zijn lidstaat (lidstaat 1) bij de afnemer D in zijn lidstaat (lidstaat 3).
Wanneer A de goederen op verzoek van B in lidstaat 3 aflevert, is de schakel AB de intracommunautaire schakel. De
formele consequentie hiervan is dat B zich in lidstaat 3 zal moeten registreren om een ICV aan te kunnen geven. De
daaropvolgende levering door B aan C kwalificeert dan, gezien hiervoor vermelde jurisprudentie van het HvJ, als een
binnenlandse levering in lidstaat 3. Dit betekent voor B, dat deze levering belast is met btw in lidstaat 3 en dat hij in principe
die btw zal moeten berekenen aan C en in lidstaat 3 zal moeten aangeven en afdragen (ervan uitgaande dat voor B geen
verleggingsregeling geldt).
Als een uitvloeisel hiervan kwalificeert dan ook de levering van C aan D als een ‘reguliere’ binnenlandse levering, namelijk
in lidstaat 3. In hoeverre C nu verplicht is zich in lidstaat 3 te registreren, is afhankelijk van de vraag of lidstaat 3 voor
buitenlandse leveranciers een btw-verleggingsregeling kent (zie hiervoor, stap 6):
• Wanneer lidstaat 3 de verleggingsregeling voor buitenlandse leveranciers toepast, kan C volstaan met de

melding ‘btw verlegd’ op zijn factuur. De btw van lidstaat 3 die B aan hem berekent, zal hij via zijn eigen
belastingdienst in lidstaat 2 terug moeten vragen. Met dit laatste kan een behoorlijke tijd gemoeid zijn en
daarmee treedt onvermijdelijk een renteverlies en een verminderde liquiditeitspositie op.

• Wanneer lidstaat 3 geen verleggingsregeling voor buitenlandse leveranciers toepast, zal C btw aan D moeten
berekenen. C zal zich in lidstaat 3 moeten registreren om de in rekening gebrachte btw aldaar aan te geven en af
te dragen. Tegenover het nadeel dat C zich moet registreren (met de daaraan verbonden administratieve
werkzaamheden) staat, dat C de door B aan C berekende btw direct in de in te dienen aangifte in aftrek kan
brengen. Ervan uitgaande dat zowel de uitgaande factuur als de inkomende factuur in dezelfde aangifte wordt
verwerkt, zal het voor C voldoende zijn alleen het saldobedrag aan btw af te dragen en hoeft hij niet op een
teruggaaf van de inkoop-btw te wachten. 

Een meer praktische oplossing voor deze situatie zou kunnen worden gevonden in de behandeling van de AB-levering als
binnenlandse levering in lidstaat 1, waarna een ‘vereenvoudigde’ ABC-levering plaatsvindt (zie hiervoor, ‘stap 3’). Gezien de
praktische aard van deze oplossing, nemen wij aan dat deze oplossing in de praktijk gangbaar is. Een en ander is
weergegeven in figuur 2.

Figuur 2

De toepassing van de ‘vereenvoudigde’ ABC-levering kan in deze situatie echter ook een risico opleveren voor B, met name
indien in de latere schakels iets verkeerd blijkt te zijn gegaan en een lidstaat terugvalt op de formele uitgangspositie.
Wanneer bijvoorbeeld door C of D is gefraudeerd, zou lidstaat 3 het standpunt kunnen innemen dat B daar een ICV had
moeten aangeven, met als gevolg dat B aansluitend een binnenlandse levering aan C had moeten aangeven en btw in
lidstaat 3 had moeten afdragen. Hiermee stelt lidstaat 3 de btw-afdracht veilig ten koste van B. Aan de andere kant van de
keten geldt dat wanneer A de door hem berekende btw niet afgedragen blijkt te hebben, lidstaat 1 de aftrek van die btw bij B
zou kunnen weigeren door het standpunt in te nemen dat deze ten onrechte was berekend, omdat A eigenlijk een
intracommunautaire levering had verricht.Een tweede oplossing die in de praktijk wordt gebruikt, is A het vervoer te laten
verzorgen voor een latere schakel dan de schakel AB. De verduidelijking die in de arresten VSTR en Euro Tyre is gegeven,
is hierbij van belang. Wanneer A in opdracht van B wacht met de aflevering en B vervolgens aan A meedeelt dat de
goederen in een latere schakel moeten worden afgeleverd, is het vervoer toe te rekenen aan die latere schakel. Indien een
en ander ook formeel op deze manier wordt uitgewerkt, vormt deze handelwijze naar onze beoordeling een juiste ‘oplossing’
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voor de btw-beoordeling van de keten. Naar wij hebben begrepen, zou een oplossing in deze richting onder meer in België
gangbaar zijn.

C en D gevestigd in lidstaat van aankomst

Figuur 3

Hoewel deze situatie in de praktijk geen problemen meer lijkt te geven, en voor zover wij weten in Nederland geen probleem
gaf, halen we voor de volledigheid ook deze situatie aan. De vraag die in deze situatie met name van belang is, is welke
partij in lidstaat 3 een ICV verricht. Dit zal afhangen van de vraag aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend
(zie hiervoor: stap 2).

Als de intracommunautaire levering is toe te rekenen aan de schakel AB geldt de in de figuur 3 weergegeven situatie. Als de
beschikkingsmacht op D echter is overgegaan voordat de goederen lidstaat 1 hebben verlaten, zal het vervoer zijn toe te
rekenen aan schakel CD. Dit zou betekenen, dat de leveringen in schakel AB en BC als een binnenlandse leveringen in
lidstaat 1 (zie stap 4) moeten worden aangemerkt en de levering in de schakel CD als intracommunautaire levering. Als
gevolg daarvan dient B zich in lidstaat 1 te registreren om de levering aan C aan te kunnen geven. Vervolgens dient C zich
in lidstaat 1 te registreren om de ICL aan D aan te kunnen geven. Er zal voor C in deze situatie een substantieel renteverlies
ontstaan aangezien hij zal moeten wachten op een teruggaaf van de door B te berekenen btw. Ten slotte zou lidstaat 3 de
aftrek van de door C berekende btw bij D kunnen weigeren en eisen dat D een ICV aangeeft. Een en ander is weergegeven
in figuur 4.

Figuur 4
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In de praktijk zal in deze situatie tussen A, B en C vrijwel altijd de vereenvoudigde ABC-regeling worden toegepast.
Vervolgens zal C een binnenlandse levering factureren aan D. Een en ander is weergegeven in figuur 5.

Figuur 5

De vraag die in het verleden wel opkwam, onder meer in Duitsland, was of in de verhouding A-B-C de vereenvoudigde
regeling wel toepasbaar was wanneer A de goederen rechtstreeks bij D aflevert. De achterliggende gedachte was dat de
beperking van de ABC-regeling tot drie partijen tevens in zou houden dat het vervoer van de goederen rechtstreeks van A
naar C zou moeten gaan en dat een aflevering bij D strijdig was met deze regeling. Deze beperking van de ABC-regeling
komt in de jurisprudentie van het HvJ (vergelijk EMAG en Euro Tyre) niet terug en naar onze mening is deze nu ook
achterhaald.
Ten slotte merken wij op dat in deze situatie voor D een risico kan ontstaan wanneer blijkt dat C heeft gefraudeerd met de
afdracht van de door hem aan D berekende btw. In dat geval zal lidstaat 3 kunnen besluiten de gehele ketentransactie van
A naar D te onderzoeken om te zien of de intracommunautaire schakel niet een andere is dan de schakel AB. Mocht de
lidstaat oordelen dat de beschikkingsmacht over de goederen in lidstaat 1 is overgegaan en dat het intracommunautaire
vervoer aan de schakel CD moet worden toegerekend, dan verloopt de btw-behandeling zoals in het begin van dit
onderdeel beschreven. De consequentie daarvan is dat C de goederen intracommunautair aan D heeft geleverd en dat C
ten onrechte btw van lidstaat 3 had berekend. Op basis daarvan kan lidstaat 3 aan D de aftrek weigeren van de btw die C
hem heeft berekend.

B en C gevestigd in lidstaat 2

Figuur 6
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De meest problematische situatie is die waarin B en C in lidstaat 2 zijn gevestigd. Aangezien de vereenvoudigde ABC-
regeling is beperkt tot drie partijen, biedt de toepassing van deze regeling in deze situatie geen oplossing. Het gevolg is dat
B zich in lidstaat 3 moet registreren en – ervan uitgaande dat voor B geen verleggingsregeling geldt, maar voor zover ons
bekend past geen enkele lidstaat de verleggingsregeling toe wanneer noch de leverancier noch de afnemer in de lidstaat
van levering zijn gevestigd – aan C btw van lidstaat 3 zal moeten berekenen (wanneer het intracommunautaire vervoer aan
de schakel AB wordt toegerekend). In hoeverre C zich in lidstaat 3 moet registreren of alleen teruggaaf van de door B
berekende btw moet vragen, hangt af van de vraag of lidstaat 3 een verleggingsregeling voor buitenlandse leveranciers kent
(zie hiervoor, stap 6).In de praktijk komt deze situatie met een zekere regelmaat voor en de praktijk heeft behoefte aan een
regeling die het mogelijk maakt dat in deze situatie niet zowel B als C zich in lidstaat 3 hoeft te registreren en/of teruggaaf
van btw moet vragen.
Naar onze opvatting zou een oplossing kunnen worden gevonden in een regeling op grond waarvan lidstaat C een
vrijstelling verleent voor de levering door B aan C en de levering in lidstaat 2 wordt verwerkt als een ‘intracommunautaire
ketentransactie’ naar een btw-identificatienummer van C, met de conditie dat de levering door B aan C in lidstaat 2 in de
Opgaaf ICP wordt verwerkt. Een dergelijke handelwijze past vanzelfsprekend niet in de huidige opzet van de Opgaaf ICP en
de Opgaaf ICP zou daartoe dan ook voorzien moeten worden van een tweede vak driehoeksverkeer, te weten een vak
‘driehoeksverkeer binnenlandse afnemer’. Een dergelijke wijziging zou op EU-niveau moeten worden aangebracht, waarbij
bovendien van belang is hoe controle kan plaatsvinden vanuit het VIES-systeem. Het implementeren van een dergelijke
oplossing zal naar ons idee lange tijd vergen.

A, B, C en D zijn gevestigd in vier verschillende lidstaten

Figuur 7

Wanneer het vervoer van de goederen is toe te rekenen aan de schakel AB, geldt onder de huidige regeling dat A een
intracommunautaire levering verricht aan B en dat zowel B als C zich in lidstaat 4 moet registreren om aangifte te doen voor
de btw c.q. om aan hem berekende btw terug te kunnen vragen (zie hiervoor, onderdeel III). Zou worden overeengekomen
dat de beschikkingsmacht van de goederen naar D al overgaat in lidstaat 1, dan zouden B en C zich in lidstaat 1 moeten
registreren om aangifte te doen voor de btw.
De enige vereenvoudiging die voor de betrokken partijen naar onze mening haalbaar is, is dat A en B overeenkomen dat de
beschikkingsmacht van de goederen in lidstaat 1 naar B overgaat en dat B voor het vervoer naar lidstaat 3 zal zorgdragen.
Hiermee zorgen A en B ervoor dat de levering door A een binnenlandse levering wordt in lidstaat 1. De vereenvoudigde
ABC-regeling kan dan worden toegepast op de schakels BC en CD. De consequentie hiervan is vanzelfsprekend nog wel
dat B zich in lidstaat 1 moet registreren om een intracommunautaire levering aan C aan te geven én om de door A in lidstaat
1 te berekenen btw terug te kunnen vragen. B ziet zich dan wel geconfronteerd met een renteverlies voor het wachten op de
btw-teruggaaf en de werkzaamheden gemoeid met de registratie en het indienen van de aangiften.

Praktische problemen en aanbevelingen VAT Expert Group

Dat de btw-beoordeling van ketentransacties in de praktijk lastig blijkt te zijn, is ook onderkend door de Europese
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Commissie. Met het doel de praktijkproblemen te onderkennen en te werken aan oplossingen voor deze problemen, is een
VAT Expert Group in het leven geroepen. De aanbevelingen van deze VAT Expert Group zijn op 13 januari 2014
vastgesteld (taxud.c.1.(2014)83538). Hieronder gaan wij kort op deze aanbevelingen in.
Ten eerste constateert de VAT Expert Group dat in de praktijk in de verschillende lidstaten verschillende benaderingen
worden gehanteerd voor de vraag welke levering binnen de keten kwalificeert als ‘intracommunautaire levering’. De eerste
(vrij voor de hand liggende) aanbeveling van de VAT Expert Group is daarom zorg te dragen voor een algemeen geldende
benadering van deze vraag. Aangezien er momenteel geen richtlijnbepaling is waarin deze kwestie aan de orde wordt
gesteld, zou de invoering van een specifieke richtlijnbepaling over dit onderwerp een voor de hand liggende mogelijkheid
zijn.
Ten tweede constateert de VAT Expert Group dat niet alle lidstaten toepassing van de vereenvoudigde regeling toestaan in
situaties waarin meer dan drie partijen betrokken zijn. Dit is ook het geval voor Nederland. De tweede aanbeveling van de
VAT Expert Group houdt daarom in dat de toepasbaarheid van de vereenvoudigde ABC-regeling moet worden verduidelijkt.
De VAT Expert Group noemt hierbij wel als voorwaarde dat de vereenvoudiging slechts eenmaal in de keten kan worden
toegepast. De VAT Expert Group geeft hierbij overigens ook in overweging om te regelen dat er voor de toepassing van de
vereenvoudigde regeling een agent wordt aangesteld (aanbeveling 3). Dit lijkt ons een praktisch niet wenselijk idee, mede
gezien de (ook door de VAT Expert Group genoemde) extra kosten.
Verdere aanbevelingen van de VAT Expert Group zijn het nader overwegen in hoeverre de regeling voor een btw-entrepot
een uitkomst biedt (aanbeveling 5) en in hoeverre het mogelijk is om met een soort vergunning voor toepassing van het 0%-
tarief voor export en intracommunautaire leveringen te werken (aanbeveling 4). De regeling voor btw-entrepot is echter met
name een regeling die bedoeld is om een btw-vrijstelling of een btw-nultarief toe te kunnen passen op binnenlandse
transacties in ‘bulkgoederen’ en ‘accijnsgoederen’. Een uitbreiding van deze regeling, hoe dit ook plaats zou moeten vinden,
zal naar onze mening geen algemene oplossing kunnen bieden voor de eerder beschreven problemen die nu spelen in
intracommunautaire ketentransacties. De mogelijkheid die art. 164 Btw-richtlijn biedt voor de toepassing van een nultarief
voor de levering voorafgaand aan een intracommunautaire levering (op basis van een vergunning) zou naar onze mening
wel een deel van de problemen op kunnen lossen. Wij verwijzen als voorbeeld naar het alternatief in de uitgewerkte
‘praktijkcasus IV’, waarbij A een binnenlandse levering aan B verricht en B aansluitend de intracommunautaire levering aan
C verricht. Italië is een van de lidstaten die deze regeling toepast. Voor zover ons bekend, functioneert deze toepassing in
Italië goed. De lidstaten hebben alle mogelijkheid om deze regeling op basis van de richtlijn toe te staan, maar hier is maar
zeer weinig gebruik van gemaakt. Hoewel mogelijk bruikbaar voor ketens met vier partijen is het vooralsnog geen oplossing
voor ketens met meer dan vier partijen.
Voor de situatie waarin het vervoer aan de schakel CD moet worden toegekend, stelt de VAT Expert Group aan de orde dat
moet worden verduidelijkt of de intracommunautaire levering moet worden toegekend aan de ‘levering aan’ of aan ‘de
levering door’ de partij die het vervoer heeft geregeld (aanbeveling 6). Daarnaast raadt de VAT Expert Group aan te
verduidelijken met welke bewijsmiddelen een en ander kan worden aangetoond. Als ‘second best’ optie raadt de VAT
Expert Group aan om in ieder geval te definiëren welke bewijsmiddelen door belastingplichtigen moeten worden
aangedragen om een globaal onderzoek te kunnen verrichten van alle omstandigheden om vast te stellen aan welke
schakel de intracommunautaire levering kan worden toegekend (zoals is aangegeven in het arrest Euro Tyre (aanbeveling
7).

Conclusies

In dit artikel hebben wij getracht een overzicht te geven van de behandeling van ketentransacties (met meer dan drie
partijen) volgens de theorie en in de praktijk. Een koppeling naar de toekomst van de ketentransacties is gemaakt door ook
de recent uitgebrachte aanbevelingen van de VAT Expert Group in dit artikel te betrekken. Op hoofdlijnen kan in dit kader
met name de conclusie worden getrokken dat er momenteel geen eenduidige regeling/ richtlijnbepaling is, waarin de fiscale
afwikkeling van ketentransacties afdoende wordt behandeld. Ook de (eventuele) toepasbaarheid van de vereenvoudigde
ABC-regeling is bij ketens met meer dan drie partijen niet duidelijk. De aanbevelingen van de VAT Expert Group die met
name een roep om verduidelijking inhouden, zijn positief maar liggen daarbij misschien wel ietwat voor de hand. De
behoefte aan praktisch werkbare alternatieven/oplossingen wordt met de aanbevelingen van de VAT Expert Group naar
onze opvatting nog niet volledig ingevuld. Naar onze opvatting zal een serieus vervolg op de aanbevelingen er stukje bij
beetje zorg voor moeten dragen, dat ketentransacties binnen het btw-spectrum een praktische invulling krijgen. Wij hopen
dan ook dat de Europese Commissie op korte termijn een vervolg zal geven aan de aanbevelingen met een voorstel dat zal
leiden tot een eenvoudiger behandeling voor de btw van intracommunautaire ketentransacties. Vooralsnog is de btw-
beoordeling van ketentransacties op zichzelf al te omschrijven als lastig. De omstandigheid dat in verschillende lidstaten
verschillend tegen ketentransacties wordt aangekeken, maakt het onderwerp ‘ketentransacties’ fiscaal een ‘mer à boire’.

 
Voetnoten
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[1]
Mr. Peter de Kock en mr. Iris Duinker zijn als specialist omzet- en overdrachtsbelasting verbonden aan DHK Tax & Legal.
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