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De vereenvoudigde ABC-regeling staat momenteel weer volop in de belangstelling. De aanleiding hiertoe is een reeks
nieuwe uitspraken van het HvJ die (nieuwe) beperkingen op lijken te werpen voor de toepasselijkheid van de
vereenvoudigde ABC-regeling. In dit artikel bespreken wij deze nieuw gewezen arresten Toridas en Kreuzmayr en geven wij
aan wat de mogelijke gevolgen zijn voor de praktijk.

Korte weergave van de vereenvoudigde ABC-regeling

Van een zogenoemde ABC-transactie is sprake, wanneer goederen worden verkocht van de eerste verkoper (A) aan zijn
koper (B) en door B aan de uiteindelijke koper (C), waarbij de goederen (fysiek) rechtstreeks van A naar C worden
getransporteerd. Voor ABC-transacties moet een onderscheid worden gemaakt in situaties waarin de zogenoemde
vereenvoudigde ABC-regeling wel en waarin deze niet van toepassing is.
Binnen een intra-Unie ABC-transactie kan slechts één van de beide leveringen (A-B en B-C) als intracommunautaire/intra-
Unie levering aangemerkt worden. Dit is de levering waar het vervoer van de goederen aan moet worden toegerekend. Dit
volgt in het bijzonder uit het arrest EMAG van het HvJ (6 april 2006, zaak C-245/04).
Volgens de ministeriële regeling van 24 december 1992 (Stcrt. 1992, 252) gelden de navolgende voorwaarden voor
toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling:
• het betreft transacties met goederen waarbij drie ondernemers zijn betrokken (A, B en C); en
• elk van de drie ondernemers handelt vanuit een andere EU-lidstaat; en
• de goederen worden in het kader van de transactie A-B overgebracht van de lidstaat van A naar de lidstaat van

C.

Vervolgens is als voorlopige goedkeuring aan deze regeling toegevoegd, dat de vereenvoudigde ABC-regeling ook
toepassing vindt in de situatie dat B het vervoer regelt en in de situatie dat B een btw-nummer heeft in de lidstaat van C. De
term ‘voorlopige goedkeuring’ onderstreept dat het hier gaat om een afwijking van de wettelijke regeling; een in de praktijk
zeer gangbare afwijking die al 25 jaar stand houdt!
Uit de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling volgt dat deze regeling alleen kan worden
toegepast wanneer de eerste transactie (A-B) de intra-Unie levering betreft. A levert dan met toepassing van het 0% btw-
tarief aan B en B geeft een intra-Unie verwerving aan. Deze intra-Unie verwerving vindt plaats in de EU-lidstaat van
aankomst van de goederen en derhalve in lidstaat C.
Toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling zorgt ervoor dat B zich niet in lidstaat C voor de btw hoeft te registreren.
In plaats daarvan wordt de volgende handelwijze gevolgd:
• De levering A-B kwalificeert bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering als intra-Unie levering,

waarvoor A het 0% btw-tarief toepast, onder vermelding op de factuur van het btw-nummer B in de lidstaat van
waaruit B handelt.

• Wanneer de intra-Unie levering (binnen een ABC-levering) de AB-levering is, is de plaats waar de intra-Unie
verwerving plaatsvindt – op basis van een nummerverwerving – lidstaat B, ook wanneer de goederen naar
lidstaat C worden verzonden.

• Bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling wordt de BC-levering gezien als een ‘reguliere’ met btw
belaste levering in lidstaat C door een daar niet gevestigde ondernemer. Om deze reden verlegt B de btw-heffing
in lidstaat C naar de uiteindelijke koper C. Deze verleggingsregeling is in Nederland als zodanig overigens niet in
de Wet OB 1968 verwerkt, maar valt onder de algemene verleggingsregeling van art. 12 lid 3 Wet OB 1968.
In art. 17b lid 3 onderdeel a Wet OB 1968 wordt voor de toepassingsvoorwaarde van de regeling dat de belasting
is verlegd naar de afnemer verwezen naar art. 197 Btw-richtlijn.
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• Verder heeft de vereenvoudigde ABC-regeling tot gevolg dat de hiervoor genoemde nummerverwerving in
lidstaat B zich niet meer voordoet. Wel moet B in die lidstaat een listing c.q. opgaaf ICP indienen (art. 42 Btw-
richtlijn en art. 17b lid 3 Wet OB 1968).

Een aandachtspunt bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling is dat niet alle EU-lidstaten de verleggingsregeling
voor ‘binnenlandse leveringen’ door niet in die lidstaat gevestigde ondernemers hebben geïmplementeerd. Dit is het geval
voor Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, zodat de door B te hanteren
handelwijze voor een levering aan C in één van deze landen (steeds) nader zal moeten worden bezien.

De intra-Unie levering binnen een ABC-transactie

Zoals hiervoor werd aangegeven, komt de vereenvoudigde ABC-regeling alleen aan de orde wanneer de transactie A-B
binnen de ABC-transactie de intra-Unie levering is. In de zaak EMAG gaf het HvJ aan dat de intra-Unie levering de levering
is ‘waarvoor de goederen intracommunautair worden verzonden of vervoerd’ . In de arresten Euro Tyre (HvJ 16 december
2010, zaak C-430/09) en VSTR (HvJ 27 september 2012, zaak C-587/10) is dit criterium verder door het HvJ ingevuld. In
ons eerdere artikel (BTW-bulletin 2014/51) vatten wij de hoofdlijnen uit deze arresten als volgt samen:
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).”

Recente jurisprudentie

Hoe ver de hiervoor genoemde jurisprudentie van het HvJ strekt, volgt uit de recent gewezen arresten Toridas en
Kreuzmayr van het HvJ.

Toridas (HvJ 26 juli 2017, zaak C-386/16)

Toridas is een Litouwse vennootschap, die diepgevroren vis importeerde in Litouwen. Toridas verkocht de vis aan de
Estlandse vennootschap Megalain. Toridas en Megalain hadden afgesproken dat Megalain de goederen binnen 30 dagen
uit Litouws grondgebied zou voeren en Toridas zou voorzien van het bewijs dat de vis daadwerkelijk Litouwen had verlaten.
Toridas nam de opslag voor haar rekening tot het moment waarop de vis daadwerkelijk werd vervoerd.
In de praktijk werd de vis omstreeks de dag waarop de vis van Toridas werd gekocht door Megalain doorverkocht aan
afnemers in Denemarken, Duitsland, Nederland en Polen. Een deel ervan werd onmiddellijk na doorverkoop vanuit
Litouwen naar die andere lidstaten verzonden (zonder daaraan voorafgaand transport naar Estland). Een ander deel werd
eerst vervoerd naar een sorteer- en verpakkingscentrum in Litouwen, waarna het rechtstreeks naar de afnemers van
Megalain werd verstuurd. In alle gevallen zorgde Megalain ervoor dat de betrokken goederen werden gesorteerd naar
grootte, met ijs bedekt en verpakt alsook vervoerd.
In de zaak Toridas was de vraag aan de orde of de levering A-B (Toridas-Megalain) (ook) kwalificeerde als de intra-Unie
levering in de ABC-transactie, wanneer B (Megalain) vóórdat de beschikkingsmacht aan hem was overgedragen aan A
(Toridas) meldde dat de goederen direct aan C in een andere EU-lidstaat waren doorverkocht en zouden worden vervoerd.
Het HvJ sluit hiervoor (als vanzelfsprekend) aan bij het hiervoor aangehaalde uitgangspunt uit het arrest VSTR, waaruit
blijkt dat de AB-transactie niet kwalificeert als intra-Unie levering, wanneer het A voorafgaand aan het moment van de AB-
levering bekend was dat B de goederen rechtstreeks naar C vervoert. Het HvJ oordeelt dan ook, onder voorbehoud van
verificatie door de nationale rechter, dat de AB-transactie (Toridas-Megalain) in deze situatie kwalificeerde als binnenlandse
levering. Ten aanzien van de bewerkingen die Megalain in bepaalde gevallen laat verrichten ter voorkoming van het bederf
van de vis overweegt het HvJ dat een eventuele bewerking van de goederen na de eerste levering ‘van geen belang is
voor de voorwaarden voor de eventuele vrijstelling voor de eerste levering voor zover deze bewerking na de eerste levering
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plaatsvindt’ . 
Een andere overweging die van belang is voor toepasbaarheid van de vereenvoudigde ABC-regeling is overweging 42.
Hieruit volgt dat de plaats waar een onderneming voor btw-doeleinden is geïdentificeerd, geen criterium vormt voor de
kwalificatie van een handeling als intra-Unie levering of intra-Unie verwerving.

Kreuzmayr (HvJ 21 februari 2018, zaak C-628/16)

Anders dan voor de zaak Toridas het geval was, werd het vervoer in de zaak Kreuzmayr niet verzorgd door B maar door C.
De situatie was als volgt.
BP Marketing GmbH (BP) is een Duitse ondernemer die aardolieproducten heeft verkocht aan het in Oostenrijk
geregistreerde BIDI Ltd. (BIDI). BP heeft BIDI vervolgens voorzien van afhaalnummers en â€‘documenten en BIDI heeft zich
er jegens BP toe verbonden om te zorgen voor het vervoer van de producten van Duitsland naar Oostenrijk. Zonder BP
daar echter over in te lichten, heeft BIDI de producten doorverkocht aan Kreuzmayr. Kreuzmayr ontving daarbij de
afhaalnummers en â€‘documenten van BIDI. BIDI en Kreuzmayr spraken af dat Kreuzmayr de aardolieproducten van
Duitsland naar Oostenrijk zou (doen) vervoeren. Zonder dat BP hiervan op de hoogte was, haalde Kreuzmayr de goederen
af bij BP.
Op een later moment vernam BP (vanwege een civielrechtelijke procedure) alsnog dat BIDI de goederen door Kreuzmayr
(partij C) had laten vervoeren. BP gaf deze informatie door aan de Duitse fiscus. De Duitse fiscus heeft dit vervolgens
aangegrepen om de btw over de betrokken goederenlevering aan BIDI na te vorderen van BP. Naar wij begrijpen, heeft de
Duitse fiscus ook de Oostenrijkse fiscus op de hoogte gebracht van de situatie, waarna de Oostenrijkse fiscus constateerde
dat BIDI de aan Kreuzmayr in rekening gebrachte btw noch had aangegeven, noch betaald. BIDI reikte vervolgens nog
herstellende facturen uit met toepassing van het 0% btw-tarief, maar betaalde de eerder aan Kreuzmayr in rekening
gebrachte btw nooit terug aan Kreuzmayr. De btw was, met andere woorden, op basis van een onjuiste factuur door
Kreuzmayr in aftrek gebracht. Het HvJ benadrukt in het arrest Kreuzmayr dat het recht op aftrek ‘ alleen [kan] worden
uitgeoefend voor belasting die verschuldigd is, en niet voor ten onrechte voldane voorbelasting’.  Alleen wanneer het
nationale recht teruggaaf van de achteraf bezien ten onrechte door Kreuzmayr betaalde btw toestaat, zal Kreuzmayr hier
aanspraak op kunnen maken.
(Ook) in het arrest Kreuzmayr oordeelt het HvJ over de vraag aan welke transactie het intra-Unie vervoer moet worden
toegerekend. Onder verwijzing naar het arrest Toridas overweegt het HvJ:
“Bij deze beoordeling dient met name te worden bepaald op welk tijdstip de tweede overgang van de macht om als een
eigenaar over het goed te beschikken aan de eindafnemer heeft plaatsgevonden. … Indien de tweede overgang van de
macht om als een eigenaar over het goed te beschikken heeft plaatsgevonden vóór het intracommunautaire vervoer, kan dit
vervoer niet worden toegerekend aan de eerste levering aan de eerste afnemer. … Ten slotte zij hieraan toegevoegd dat,
teneinde te bepalen of een levering kan worden gekwalificeerd als een ‘intracommunautaire levering’, rekening moet
worden gehouden met het voornemen van de afnemer op het tijdstip van verwerving van de betrokken goederen, mits dit
voornemen wordt ondersteund door objectieve gegevens”.

Aangezien Kreuzmayr (C) de goederen ophaalde bij BP (A), was het intra-Unie vervoer toe te rekenen aan de levering BIDI-
Kreuzmayr (B-C). Hierdoor kon het volgens het HvJ niet anders dan dat de intra-Unie levering de levering BIDI-Kreuzmayr
(B-C) betrof. De levering BP-BIDI (A-B) was dan een nationale levering.
De hiervoor genoemde conclusie is naar onze mening in lijn met het eerdergenoemde VSTR-arrest. Bijzonder is naar onze
mening wel dat het HvJ ook als argument noemt dat BIDI en Kreuzmayr (B en C) ervan op de hoogte waren dat de levering
BIDI-Kreuzmayr voorafgaand aan het intra-Unie vervoer plaatsvond.
“In dergelijke omstandigheden kan de plaats van de tweede levering van een keten van handelingen als die in het
hoofdgeding niet worden bepaald zonder dat rekening wordt gehouden met de relevante objectieve gegevens waarvan de
tussenpersoon en de eindafnemer op de hoogte waren, en niet uitsluitend afhangen van de kwalificatie die de eerste
leverancier aan de eerste levering heeft gegeven uitsluitend op basis van de onjuiste informatie die de tussenpersoon hem
had verstrekt. … Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de eerste leverancier, zoals in het
hoofdgeding, niet was ingelicht over het feit dat de goederen door de tussenpersoon aan de eindafnemer zouden worden
doorverkocht vóórdat een intracommunautair vervoer plaatsvond, en dat de tussenpersoon zich bij de eerste leverancier
had bekendgemaakt met een btw-identificatienummer dat was uitgereikt door de lidstaat van bestemming van het
intracommunautaire vervoer.”

Het vorenstaande betekent voor de praktijk een ernstige aantasting van de positie van A. Immers, zelfs de ‘goede trouw’
lijkt A (in dit geval BP, waarvan de Duitse fiscus btw heeft nageheven) niets te brengen. Het is met name hierdoor dat het
arrest Kreuzmayr zo veel stof doet opwaaien. Goed beschouwd, zou een letterlijke toepassing van het arrest Kreuzmayr
immers betekenen dat toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling alleen zeker kan worden gesteld wanneer A het
transport verzorgt!
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Conclusies

Het is een algemeen uitgangspunt voor de btw dat de btw-heffing de goederen volgt. Met name in het arrest Kreuzmayr zien
we waar dit toe kan leiden. Ondanks dat partij A (BP) op basis van de mededeling van BIDI (B) niet beter wist dan dat hij de
goederen intracommunautair aan BIDI leverde, oordeelde het HvJ toch dat de intra-Unie levering binnen de ABC-transactie
de levering van BIDI aan Kreuzmayr (C) betrof.
Een belangrijke constatering is naar onze mening, dat het in het arrest Kreuzmayr ging om een afhaaltransactie en dat C de
partij was die de goederen afhaalde. Strikte hantering van het uitgangspunt dat de btw-heffing de goederen volgt, kan in
deze situatie niet anders dan tot de conclusie leiden dat het vervoer binnen de ABC-transactie aan de levering B-C moet
worden toegerekend.
Een meer algemeen toepasbare regel ten aanzien van de toerekening van het intra-Unie vervoer volgt naar onze mening uit
het arrest Toridas, waarin is bepaald dat de wetenschap van A van doorslaggevende betekenis is. Wanneer A ervan op de
hoogte is dat de goederen door B ten behoeve van C naar een andere lidstaat worden vervoerd, moet het vervoer aan de
transactie B-C worden toegerekend. Dit is in feite geen andere conclusie dan die eerder al uit het arrest VSTR moest
worden getrokken.
Lastig aan het arrest Toridas is dat niet zozeer de vervoerscondities, maar juist de ‘wetenschap van A’ van belang is voor
de bepaling of de transactie A-B of B-C de intra-Unie levering binnen de ABC-transactie is. Lastig aan het arrest Kreuzmayr
is dat juist deze ‘wetenschap van A’ niet langer van (doorslaggevend) belang lijkt te zijn, wanneer het gaat om een
afhaaltransactie waarbij C de goederen afhaalt. Immers, in het arrest Kreuzmayr was A er zelfs niet van op de hoogte dat
het een ABC-transactie in plaats van een reguliere intra-Unie levering (A-B) betrof. Ondanks dit gegeven heeft de Duitse
fiscus toch bij A btw nageheven.
Vanuit zakelijk oogpunt is een conclusie dat A bij intra-Unie leveringen altijd het vervoer zal moeten regelen geen wenselijke
conclusie, maar de conclusie die de meeste zekerheid biedt. Het arrest Kreuzmayr betekent naar onze mening dat A – nog
meer dan al het geval was – voorzichtigheid moet betrachten bij intra-Unie leveringen waarbij A het vervoer niet zelf
verzorgt. A doet er goed aan in zijn contracten en afhaalverklaringen een clausule op te nemen dat de goederen door B
worden afgehaald, ten behoeve van B zelf (en met vermelding van de bestemming van de goederen).
Gezien de door het HvJ zo strikt toegepaste leer dat de btw (het vervoer van) de goederen volgt, is dan nog niet zeker dat
voor de btw-heffing geen risico wordt gelopen, omdat een dergelijke clausule A niet de garantie biedt dat de goederen niet
feitelijk toch door C worden afgehaald. In situaties waarin B het vervoer van de goederen verzorgt (en de goederen niet
feitelijk door C worden afgehaald), kan een dergelijke clausule wel van waarde zijn voor de onderbouwing van de
‘wetenschap van A’ dat de goederen door en ten behoeve van B zijn vervoerd. Daarnaast heeft een dergelijke bepaling in
elk geval waarde binnen het aansprakelijkheidsrecht.

 
Voetnoten

[1]

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