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De vaststelling van de belastingplicht voor de btw is afhankelijk van de feiten en omstandigheden 
van het individuele geval. De beoordeling hiervan is voorbehouden aan de inspecteur. Bij die 
beoordeling zal de inspecteur rekeninghouden met het arrest HvJ EU 13 juni 2019, nr. C-420/18 
(IO). Echter, het arrest biedt naar mijn mening onvoldoende duidelijkheid om een algemene, voor 

iedere toezichthouder geldende, beleidslijn in een beleidsbesluit vast te leggen. 
 

Toezichthouders die twijfelen of zij na het arrest HvJ EU 13 juni 2019, nr. C-420/18 (IO) nog 
belastingplichtig zijn voor de btw, kunnen deze vraag voorleggen aan hun btw-inspecteur. Voor de 
voldoening op aangifte van btw over tijdvakken die in het verleden liggen geldt het volgende. Als 
de toezichthouder niet tijdig bezwaar maakt of heeft gemaakt tegen de voldoening van btw op 
aangifte, staan deze tijdvakken onherroepelijk vast en bestaat naar aanleiding van het arrest HvJ 
EU 13 juni 2019, nr. C-420/18 (IO) geen recht op ambtshalve teruggaaf van btw. Dit volgt uit de 
punten 8 en 12 tot en met 14 van paragraaf 23 van het besluit van 9 mei 2017 nr. 2017-1209 

(Besluit Fiscaal Bestuursrecht). 
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