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Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op
21 september 2017 — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
(Zaak C-548/17)
(2017/C 437/19)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Finanzamt Goslar
Verwerende partij: baumgarten sports & more GmbH

Prejudiciële vragen
„1. Dient artikel 63 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), gelet op de aan de belastingplichtige opgedragen taak als
belastingontvanger voor de fiscus, restrictief te worden uitgelegd in die zin dat het voor de prestatie te ontvangen
bedrag
a) opeisbaar is of
b) op zijn minst onvoorwaardelijk verschuldigd is?
2. Ingeval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is de belastingplichtige dan verplicht de over de prestatie
verschuldigde belasting gedurende een periode van twee jaar voor te financieren, indien hij de vergoeding voor zijn
prestatie (deels) pas twee jaar nadat het belastbare feit heeft plaatsgevonden, kan ontvangen?
3. Ingeval de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, hebben de lidstaten dan — gelet op de bevoegdheden die zij
ontlenen aan artikel 90, lid 2, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — het recht om reeds met betrekking tot het
belastingtijdvak waarin de belasting verschuldigd wordt, uit te gaan van een herziening als bedoeld in artikel 90, lid 1,
van die richtlijn, indien de belastingplichtige het te ontvangen bedrag bij gebreke van opeisbaarheid ervan pas twee jaar
nadat het belastbare feit heeft plaatsgevonden, kan innen?”
(1)
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