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b) worden de rechtsgevolgen van schending door de admi
nistratie van het Europeesrechtelijke beginsel van eerbie
diging van de rechten van de verdediging bepaald door
het nationale recht?
3) Indien het antwoord op vraag 2) b. ontkennend is: welke
omstandigheden kan de nationale rechter bij het bepalen
van de rechtsgevolgen in aanmerking nemen, en met
name kan hij in aanmerking nemen of aannemelijk is ge
worden dat de procedure zonder de schending door de
administratie van het Europeesrechtelijke beginsel van eer
biediging van de rechten van de verdediging een andere
afloop zou hebben gehad?
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3) Indien het antwoord op vraag 2) b. ontkennend is: welke
omstandigheden kan de nationale rechter bij het bepalen
van de rechtsgevolgen in aanmerking nemen, en met
name kan hij in aanmerking nemen dat de procedure zon
der de schending door de administratie van het Europees
rechtelijke beginsel van eerbiediging van de rechten van de
verdediging een andere afloop zou hebben gehad?
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Verzoekster: Datema Hellman Worldwide Logistics BV
Andere partij: Staatssecretaris van Financiën
Prejudiciële vragen
1) Leent het Europeesrechtelijke beginsel van eerbiediging door
de administratie van de rechten van de verdediging zich
voor rechtstreekse toepassing door de nationale rechter?
2) Indien het antwoord op vraag 1) bevestigend wordt beant
woord:
a) moet het Europeesrechtelijke beginsel van eerbiediging
door de administratie van de rechten van de verdediging
aldus worden geïnterpreteerd dat het beginsel is geschon
den indien de adressaat van een voorgenomen beslissing
weliswaar niet is gehoord voordat de administratie jegens
hem een bezwarende maatregel nam maar in een nadien
volgende bestuurlijke (bezwaar)fase, die voorafgaat aan
een rechtsingang bij de nationale rechter, alsnog in de
gelegenheid is gesteld te worden gehoord?
b) worden de rechtsgevolgen van schending door de admi
nistratie van het Europeesrechtelijke beginsel van eerbie
diging van de rechten van de verdediging bepaald door
het nationale recht?

Prejudiciële vragen
1) Dienen de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties op
grond van het recht van de Europese Unie de toepassing te
weigeren van de vrijstelling ter zake van een intracom
munautaire levering, van een recht op aftrek van btw ter
zake van de aankoop van goederen die na de aankoop naar
een andere lidstaat zijn verzonden, dan wel de uit de toe
passing van artikel 28ter, A, lid 2, tweede volzin, van de
Zesde richtlijn (1) voortvloeiende teruggaaf van btw, wan
neer op basis van objectieve gegevens vaststaat dat met
betrekking tot de desbetreffende goederen sprake is van
btw-fraude en de belastingplichtige wist of had moeten we
ten dat hij daaraan deelnam, indien de nationale wet niet
erin voorziet onder die omstandigheden de vrijstelling, de
aftrek of de teruggaaf te weigeren?
2) Dient, indien de voorgaande vraag bevestigend wordt beant
woord, de hiervoor bedoelde vrijstelling, aftrek of teruggaaf
ook geweigerd te worden indien de ontduiking van de btw
zich in een andere lidstaat (dan de lidstaat van verzending
van de goederen) heeft voorgedaan en de belastingplichtige
zich van die btw-fraude bewust was, of had moeten zijn,
terwijl die belastingplichtige in de lidstaat van verzending
aan alle (formele) voorwaarden heeft voldaan die de natio
nale wettelijke bepalingen verbinden aan de vrijstelling, de
aftrek of de teruggaaf en hij de belastingdienst in die lidstaat
steeds van alle benodigde gegevens heeft voorzien met be
trekking tot de goederen, de verzending en de afnemers in
de lidstaat van aankomst van de goederen?
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3) Wat moet, indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord,
in artikel 28ter, A, lid 2, (slot van) eerste volzin, van de
Zesde richtlijn worden verstaan onder „geheven”: het op de
wettelijk voorgeschreven btw-aangifte verantwoorden van de
ter zake van de intracommunautaire verwerving in de lid
staat van aankomst verschuldigde btw, of ook het — bij
gebreke van een dergelijke verantwoording — door de be
lastingautoriteiten van de lidstaat van aankomst nemen van
maatregelen om dit te regulariseren? Is het voor de beant
woording van deze vraag van belang of de desbetreffende
transactie deel uitmaakt van een keten van handelingen die
is gericht op btw-fraude in het land van aankomst en de
belastingplichtige zich daarvan bewust was of had moeten
zijn?

(1) Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betref
fende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake om
zetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toe
gevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1).
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wordt verleend van de invordering van de schenkbelasting
die op het moment van schenking van die onroerende
zaak verschuldigd zal zijn?
b) Indien vraag 2) a. bevestigend moet worden beantwoord,
moet het begrip „administratief onderzoek” in artikel 3,
zevende lid, van richtlijn 2011/16/EU (2) van de Raad van
15 februari 2011 betreffende de administratieve samen
werking op het gebied van de belastingen en tot intrek
king van richtlijn 77/799/EEG zo worden uitgelegd dat
hieronder tevens een onderzoek ter plaatse kan worden
begrepen?
c) Indien vraag 2) b. bevestigend moet worden beantwoord,
kan voor de invulling van het begrip „administratieve
onderzoeken” in artikel 5, eerste lid, van richtlijn
2010/24/EU […] worden aangesloten bij de definitie
van het begrip „administratief onderzoek” in artikel 3,
zevende lid, van richtlijn 2011/16/EU […]?
3) Indien vraag 2) a., vraag 2) b. of vraag 2) c. ontkennend
moet worden beantwoord, dient het beginsel van loyale sa
menwerking, zoals neergelegd in artikel 4, derde lid, van het
VEU, in samenhang beschouwd met artikel 167, tweede lid,
van het VWEU, aldus te worden uitgelegd dat het met zich
brengt dat, wanneer een lidstaat een andere lidstaat verzoekt
om medewerking te verlenen bij het onderzoek of een in die
andere lidstaat gelegen onroerende zaak kan worden aange
wezen als landgoed in de zin van een wet die de instand
houding en bescherming van nationaal natuurschoon en
cultuurhistorisch erfgoed tot doel heeft, de verzochte lidstaat
gehouden is deze medewerking te verlenen?
4) Kan een beperking van het vrij verkeer van kapitaal worden
gerechtvaardigd door een beroep op de noodzaak van het
waarborgen van doeltreffende fiscale controles, indien de
doeltreffendheid van deze controles enkel in gevaar lijkt te
kunnen worden gebracht door de omstandigheid dat natio
nale autoriteiten gedurende het tijdvak van 25 jaren als be
doeld in artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928
naar een andere lidstaat moeten reizen om daar de nood
zakelijke controles te verrichten?

Prejudiciële vragen
1) Vormt het belang van behoud van nationaal natuurschoon
en cultuurhistorisch erfgoed, zoals aan de orde in de Natuur
schoonwet 1928, een dwingende reden van algemeen be
lang, die een regeling rechtvaardigt, waarin de toepassing
van een vrijstelling van schenkbelasting (invorderingsfacili
teit) wordt beperkt tot in Nederland gelegen landgoederen?
2) a) Kunnen de autoriteiten van een lidstaat, in het kader van
het onderzoek of een in een andere lidstaat gelegen on
roerende zaak kan worden aangewezen als landgoed in de
zin van de Natuurschoonwet 1928, voor bijstand van
autoriteiten van de lidstaat waarin de onroerende zaak
is gelegen, een beroep doen op richtlijn 2010/24/EU (1)
van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de weder
zijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderin
gen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere
maatregelen, wanneer de aanwijzing als landgoed op
grond van die wet tot gevolg heeft dat een vrijstelling

(1) PB L 84, blz. 1.
(2) PB L 64, blz. 1.
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