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Intracommunautaire
btw-fraude
Btw-fraude, zeker de georganiseerde, intracommunautaire btw-fraude, vervalst de eerlijke mededinging binnen de Europese Unie. Bovendien ontvangen de lidstaten door de fraude aanzienlijk minder belastingen: jaarlijks loopt de minderontvangst op tot vele miljoenen euro. Daarom is
het van belang dat de fiscale administraties van de lidstaten van de strijd tegen deze fraude een
prioriteit maken.
Het Belgische Rekenhof heeft in 2009 samen met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en
het Duitse Bundesrechnungshof de aanpak van de intracommunautaire btw-fraude onderzocht.
In dit onderzoek, dat gelijklopend werd uitgevoerd in Nederland, Duitsland en België, stond de
vraag centraal of de belastingautoriteiten over voldoende middelen beschikken om deze fraude
aan te pakken. In een eerste deel werd nagegaan over welke maatregelen de administratie beschikt om te beletten dat malafide personen fraudesystemen opzetten (preventie). Daarna werd
onderzocht welke maatregelen voorhanden zijn om bestaande fraudecircuits te detecteren en te
ontmantelen (detectie). Ten slotte werd nagegaan of en hoeveel van de vastgestelde overtredingen hebben geleid tot daadwerkelijke invordering van verschuldigde btw-bedragen, achterstallen en boeten (repressie).
In 2011-2012 hebben de drie Rekenkamers een vervolgonderzoek gevoerd over welke inspanningen de nationale administraties hebben gedaan om tegemoet te komen aan de aanbevelingen
die in 2009 werden geformuleerd.
Het Rekenhof erkent dat de administratie initiatieven heeft genomen om werk te maken van een
aantal aanbevelingen. Zo worden ondernemingen die enkel nihil-aangiften indienen nu sneller
aan een onderzoek onderworpen.
Op het vlak van fraudepreventie zijn nog meer inspanningen nodig om het gebruik van antecedenteninformatie mogelijk te maken bij de toekenning van een btw-nummer. Ook moedigt het
Rekenhof de administratie aan verder te gaan in de inspanningen die ze thans doet in Beneluxverband om voorstellen te formuleren om op Europees vlak te komen tot een uniform beleid op
het vlak van registratie en deregistratie.
Het Rekenhof apprecieert de inspanningen die de administratie onderneemt om btw-nummers
effectief te kunnen schrappen na fraudevaststellingen, maar stelt anderzijds vast dat nog steeds
heel veel fraudeurs aan die schrapping ontsnappen.
Verder is het Rekenhof van oordeel dat de administratie momenteel nog steeds niet voldoende
gewapend is om de overname of infiltratie van een bestaande onderneming door malafide personen te voorkomen en vraagt daarom de administratie middelen te ontwikkelen om dit te beletten.
Wat detectie van btw-fraude betreft, wijst het Rekenhof nogmaals op de noodzaak de strijd tegen spookvennootschappen, postbusfirma’s en malafide overnames van lege ondernemingen
aan te pakken door een gecoördineerde inzet van verschillende actoren.
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De oprichting in 2010 van EUROFISC als een netwerk voor snelle uitwisseling van doelgerichte
inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie ziet het Rekenhof als een positieve evolutie
in de fraudebestrijding.
De vaststelling uit het in 2009 gepubliceerde verslag, dat de internationale gegevensuitwisseling
via gestandaardiseerde SCAC-formulieren weinig wordt gebruikt, blijft gelden. In de jaren daarna nam de uitwisseling zelfs verder af. In 2010 zakte het aantal informatieverzoeken vanwege de
Belgische autoriteiten voor het eerst onder duizend. Ook de aanvragen vanwege de buitenlandse
administraties vertonen eenzelfde dalend patroon.
Inzake de tijdige afhandeling van buitenlandse informatieverzoeken door de Belgische administratie, werd geen vooruitgang vastgesteld.
Op het gebied van repressie, meer bepaald van invordering van gefraudeerde bedragen, heeft
het Rekenhof vastgesteld dat er nauwelijks progressie is gemaakt. De invorderingsratio blijft
zeer laag.
Ook op het gebied van de samenwerking tussen de fiscale administraties en het parket is geen
noemenswaardige evolutie te melden.

Inhoud
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1.1

Aanleiding voor het onderzoek

In 2009 hebben de Nederlandse Algemene Rekenkamer, het Bundesrechnungshof van
Duitsland en het Rekenhof van België gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar intracommunautaire btw-fraude1 .
Dit onderzoek heeft geleid tot een nationaal rapport voor ieder van de drie landen en tot
een overall report waarin conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen die gelden in de
drie landen.
In 2011 hebben de rekenkamers van de drie landen besloten een opvolgingsonderzoek te
doen om na te gaan in welke mate de nationale administraties op deze aanbevelingen een
antwoord hebben kunnen geven.

1.2

Intracommunautaire btw-fraude

De btw is een indirecte belasting op goederen en diensten. Ze wordt uiteindelijk door de
eindafnemer gedragen die, in tegenstelling tot de eerdere schakels in de keten, zijn betaalde
btw niet kan terugvorderen.
De EU-lidstaten hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel. Sinds de totstandkoming van
de Europese interne markt in 1993 kunnen goederen en diensten binnen die markt vrij worden verhandeld en zijn de grenscontroles weggevallen.
Voor intracommunautaire transacties met goederen werd op het vlak van de btw een stelsel
ingevoerd dat de creatie van een nieuwe belastbare handeling inhield: de intracommunautaire verwerving van goederen. Het stelsel bestaat er in principe in dat de intracommunautaire levering van goederen, die de leverancier verricht in de lidstaat van vertrek van de
goederen, wordt vrijgesteld en dat de intracommunautaire verwerving van goederen, die
de koper verricht in de lidstaat van aankomst van de goederen, aan de btw wordt onderworpen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dit stelsel slechts vier jaar zou bestaan in
afwachting van de invoering van het definitieve stelsel.
Het btw-stelsel blijkt gevoelig te zijn voor intracommunautaire fraude.De bekendste en in
omvang belangrijkste vorm van intracommunautaire btw-fraude is de carrouselfraude of
Missing Trader Intracommunity Fraud (MTIC Fraud).

1

Rekenhof, Intracommunautaire btw-fraude. Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en
het Duitse Bundesrechnungshof. Brussel, maart 2009, 71 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Het volgende schema geeft een dergelijke carrousel in zijn eenvoudigste vorm weer:
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1.3

Financieel belang

Niet in alle lidstaten is grondig onderzocht hoe groot de btw-fraude is. Btw-carrouselfraude
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De OCS (Ondersteuningscel-Cellule de Soutien) is een dienst die gespecialiseerd is in het onderzoek en de analyse van
de btw-fraude-systemen. Zie hierover verder.
2 De OCS (Ondersteuningscel-Cellule de soutien) is een dienst die gespecialiseerd is in het onderzoek en de analyse
van de btw-fraudesystemen. Zie hierover verder.
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Opzet en uitwerking van het
onderzoek
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2.1

Onderzoeksvragen

Dit onderzoek vormt een follow-up van de audit over intracommunautaire btw-fraude uit
2009. De drie rekenkamers gingen na in welke mate de bevoegde instanties de aanbevelingen uit die audit hebben uitgevoerd, op basis van de volgende onderzoeksvragen:
(1) Wat heeft de verantwoordelijke administratie toegezegd te ondernemen als antwoord
op de aanbevelingen uit het vorige rapport?
(2) Welke acties heeft de bevoegde administratie ondernomen en welke maatregelen werden geïmplementeerd als antwoord op de aanbevelingen uit het rapport en ter uitvoering van de hierboven vermelde gedane toezeggingen?
(3) Welke beslissingen en maatregelen werden op Europees niveau genomen die een antwoord kunnen bieden op de gemaakte aanbevelingen?
Voor elk van de conclusies en aanbevelingen uit de drie deelthema’s van het rapport van
2009, nl. preventie, detectie en repressie, wordt een antwoord geformuleerd op de drie onderzoeksvragen.
Door de beperkte invalshoek wordt geen volledige evaluatie van de huidige stand van zaken
in de intracommunautaire btw-fraudebestrijding beoogd.

2.2

Onderzoeksmethode

De drie rekenkamers hebben het opvolgingsonderzoek elk in hun eigen land uitgevoerd. De
resultaten zijn opgenomen in drie nationale rapporten. Ze zijn het resultaat van de bestudering van documentatie op nationaal en Europees niveau en van de ondervraging van de
nationale belastingsadministratie (in meetings en interviews).
De gezamenlijke onderzoeksbevindingen en aanbevelingen zijn bovendien opgenomen in
een overkoepelend rapport dat als bijlage 2 bij dit verslag is gevoegd3 .

2.3

Onderzoeksverloop

30 mei 2012
18 juni 2012

1 augustus 2012
20 augustus 2012

3

Verzending van het voorontwerp van verslag ter commentaar
aan de administratie
Antwoord van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. De opmerkingen uit het antwoord werden verwerkt in het
verslag.
Verzending van het ontwerpverslag ter commentaar aan de minister van Financiën (antwoordbrief: zie bijlage 1)
Antwoord van de minister van Financiën zonder bijkomende opmerkingen

Het gezamenlijke rapport is ook in het Engels ter beschikking op www.rekenhof.be.
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3

INTRACOMMUNAUTAIRE BTW-FRAUDE: opvolgingsaudit/ 23

3.1

Preventie

3.1.1 Toekenning van btw-nummers en screening van de onderneming
Conclusies en aanbevelingen 2009
Eén van de cruciale elementen in de preventie van intracommunautaire btw-fraude is voorkomen dat malafide ondernemers ten onrechte de beschikking krijgen over een geldig btwnummer en het kunnen gebruiken om handelingen te verrichten waarbij af te dragen btw niet
wordt betaald of btw ten onrechte wordt teruggevorderd.
De politieke beslissing om een onderneming volledig administratief te kunnen opstarten binnen drie dagen heeft de tijdsdruk voor de administratie om te beslissen over de toekenning van
een btw-nummer sterk doen toenemen.
Het Rekenhof stelt vast dat de administratie, om de controlemiddelen zo efficiënt mogelijk
in te zetten, een strikt selectiebeleid voert gebaseerd op risicoanalyse. Positieve punten zijn
dat hierbij ook rekening wordt gehouden met het verleden van de aanvrager en dat de administratie een geïnformatiseerde toepassing ontwikkelt om de risicoselectie in grote mate te
automatiseren.
Het Rekenhof beveelt aan de toepassing en de automatisering van risicoselectietechnieken verder te intensifiëren.
Opvolging 2012
De gemiddelde tijdsduur waarbinnen de fiscus een btw-nummer toekent, is sinds 2007
drastisch verkort. In 60 % van de gevallen volgt binnen drie dagen een positieve beslissing.
Na 20 dagen is er een toekenning voor meer dan 90 % van de aanvragen.
Het blijft bij de preregistratiecontroles voorafgaand aan de identificatie van btw-belastingplichtigen extreem belangrijk een snel onderzoek te kunnen instellen wanneer bepaalde
risico-indicatoren opduiken. Uit de oorspronkelijke lijst van vier “knipperlichten” is er één
verdwenen: er wordt geen rekening meer gehouden met de antecedenten van degenen die
bij de oprichting van de onderneming zijn betrokken. De databank daartoe was verouderd
en onvoldoende bijgewerkt en werd daarom afgevoerd. Nochtans toont de praktijk in Nederland en Duitsland aan dat dit type informatie nuttig kan zijn. Zo wordt in Duitsland
stelselmatig bijgehouden op welke gronden personen eerder de toekenning van een btwnummer werd geweigerd.
Het Rekenhof beveelt dan ook aan te onderzoeken op welke wijze antecedenteninformatie kan worden gebruikt in de risicoanalyse. Aangezien het hierbij kan gaan om gevoelige
persoonsgegevens, moet de naleving van de privacyreglementering worden gewaarborgd.
In de audit van 2009 werd het voorkomen van de knipperlichten en het gevolg dat eraan
werd gegeven, met cijfers onderbouwd. Wegens technische redenen en de hoge arbeidsintensiteit, heeft de administratie beslist deze statistieken niet langer op te stellen.
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Een nieuwe evolutie is dat, indien de knipperlichten bijkomende onderzoeksdaden noodzakelijk maken, die niet meer worden uitgevoerd door het lokale controlekantoor dat de
aanvraag tot activering behandelde. Sinds 2012 is dat een taak voor de opsporingsdiensten.
Begin 2012 sloten de pijler KMO en de opsporingsdiensten (NCO – Nationaal Centrum Opsporingen) van de FOD Financiën een service level agreement (SLA, een soort overeenkomst
met afspraken tussen de leverancier en de afnemer van een dienst). De opsporingsdiensten
zullen, op vraag van de btw-controlekantoren, een onderzoek ter plaatse uitvoeren wanneer
de aanvraag tot btw-identificatie mogelijk foutieve vermeldingen bevat of de knipperlichten
wijzen op een verhoogd risico. Het doel is de identificatiegegevens van nieuwe belastingplichtigen te verifiëren, fictieve ondernemingen of adressen op te sporen en de daadwerkelijke aanwezigheid van een btw-plichtige activiteit of werkingsmiddelen na te gaan.
Het Rekenhof vindt de inzet van de opsporingsdiensten positief. Enerzijds worden de controlekantoren ontlast van een tijdrovende taak en anderzijds mag een versterking worden
verwacht van de strijd tegen fictieve ondernemingen. De SLA plande van 1 maart 2012 tot
31 december 2012 de uitvoering van 4.200 dergelijke onderzoeken ter plaatse. Dit betekent
ongeveer 6 % van de aanvragen voor nieuwe btw-nummers.
De administratie wijst er op dat deze SLA slechts in de loop van het tweede semester van
2012 zal kunnen worden opgestart. Dat komt doordat voorrang werd verleend aan de SLANiet-indiening. Dat was een prioritaire doelstelling is voor de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit, waardoor de opsporingsdiensten (NCO) die eerst zullen aanvatten.
Conclusies en aanbevelingen 2009
Het Rekenhof is van oordeel dat de praktijk waarbij negatief beoordeelde aanvragen tot activering van een btw-nummer niet leiden tot een definitieve weigering maar tot het voor onbepaalde tijd opschorten van de activering, moet worden vermeden.
Het beveelt aan de behandeling van een aanvraag op duidelijke wijze af te sluiten, hetzij met
een goedkeuring, hetzij met een gemotiveerde weigering.
Opvolging 2012
De laatste jaren weigert de fiscus duidelijk in meer gevallen de activering van een ondernemingsnummer voor btw-doeleinden. Waar in 2006 nog minder dan 0,5 % van de aanvragen
een negatief antwoord kreeg, schommelde dit aantal voor de jaren 2009-2011 rond 1 %.
Tabel 1 – Aantal geweigerde aanvragen
Jaar
Aantal
Percentage
Bron: AOIF

2009

2010

2011

666

712

588

1,054

1,127

0,801
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De administratie wijst erop dat, als een persoon voldoet aan de voorwaarden van artikel 4
WBTW om btw-belastingplichtige te worden, hij meteen het volste recht heeft op identificatie voor de btw. De administratie moet hem dan ook voor de btw identificeren (art. 50
WBTW), zelfs al bestaan er elementen die erop wijzen dat zijn activiteiten van frauduleuze
aard zouden kunnen zijn.
Conclusies en aanbevelingen 2009
Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat de administratie momenteel niet gewapend is om de
overname of infiltratie van een bestaande onderneming door malafide personen te voorkomen
en vraagt de administratie middelen te ontwikkelen om dit te beletten.
Opvolging 2012
Deze conclusie blijft onverkort gelden.
De preventieprocedures bij de toekenning van een btw-nummer richten zich alleen op de
nieuwe vennootschappen (aangifte 604 A) of de bona fide overnames of fusies (aangifte 604 B).
De overgrote meerderheid van de geïdentificeerde missing traders maakte echter geen
gebruik van een nieuw btw-nummer. Slechts 5 % van hen had een nieuw (recent) btwnummer. De overige 95 % neemt bestaande btw-nummers over. Dat toont aan dat bij de
preventie meer aandacht moet gaan naar de opvolging van de bloeiende handel in lege
vennootschappen.
Voor de aanpak van dit fenomeen is samenwerking vereist tussen de wetgevende macht, de
parketten en de administraties.
Het Rekenhof erkent dat een sluitende screening van overnames door de fiscale diensten
momenteel een bovenmatige inzet van personeel zou vergen. Alle overnames screenen vereist het doorlopen van massa’s gegevens uit de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, die soms
vaak laattijdig worden gepubliceerd, zonder de garantie dat de malafide overnames worden
gepubliceerd, en met vermoeden dat slechts een heel kleine fractie van die overnames gebeurt om intracommunautaire btw-fraude te kunnen plegen.
3.1.2 Intrekking van niet-actieve btw-nummers
Conclusies en aanbevelingen 2009
Het is belangrijk dat enkel actieve belastingplichtigen over een geldig btw-nummer beschikken
en dat nummers van belastingplichtigen die geen economische handelingen meer verrichten,
geregeld worden uitgezuiverd. Het Rekenhof is van mening dat de procedure waarbij een onderzoek pas volgt na twee jaar inactiviteit, een te late reactie inhoudt.
Het beveelt daarom aan deze procedure in belangrijke mate te verkorten.
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Opvolging 2012
De AOIF heeft deze aanbeveling ter harte genomen. Nu wordt al een onderzoek ingesteld
als gedurende één jaar enkel nihil-aangiften werden ingediend.
De administratie stipt verder aan dat ter behandeling van de lijsten 724 momenteel een
checklist wordt uitgewerkt om tot een meer uniforme werkwijze en procedure te komen.
Met het oog op het doorhalen van belastingplichtigen die geen economische activiteit vertegenwoordigen, werd daarnaast op vraag van de controlediensten een lijst 724bis opgemaakt. Die bevat de belastingplichtigen die gedurende een jaar geen uitgaande maar wel
inkomende handelingen vermelden op hun btw-aangifte.
3.1.3 Intrekking van btw-nummers na fraudevaststellingen
Conclusies en aanbevelingen 2009
Jaren na afloop van het fiscaal onderzoek blijkt ruim 30 % van de belastingplichtigen betrokken in de grootste fraudezaken nog steeds over een actief BE btw-nummer te beschikken. Die
vaststelling doet de vraag rijzen of de administratie voldoende middelen heeft om het voortbestaan van een fraudecircuit te beletten.
Daarom moet de administratie middelen ontwikkelen om belastingplichtigen die betrokken
zijn geweest in fraudezaken het btw-nummer effectief te ontnemen.
Opvolging 2012
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de AOIF nauwgezet statistieken bijhoudt van verzoeken
van de BBI om btw-nummers te schrappen nadat specifiek intracommunautaire btw-fraude
werd vastgesteld. In twee derde van die verzoeken is de btw-administratie erin geslaagd het
btw-nummer ook effectief ambtshalve te laten schrappen.
Van september 2009 tot augustus 2010 vroegen de BBI en de OCS aan de controlekantoren
112 bestaande btw-nummers te schrappen wegens intracommunautaire btw-fraude. Daarvan werden 67 effectief geschrapt, wat neerkomt op ongeveer 60 %. In 2011 werden om deze
reden 106 schrappingen gevraagd, waarvan 70 effectief plaats hadden. Ook dit komt neer
op ongeveer 66 %.
De vaststelling dat 30 % van de belastingplichtigen betrokken in de grootste fraudezaken
nog steeds over een actief BE btw-nummer blijkt te beschikken, blijft evenwel geldig. De
verklaring daarvan ligt in het feit dat het hier niet om missing traders gaat, maar zogenaamde in and outers of conduit companies. Bij deze schakels in een fraudecircuit is het vaak niet
mogelijk hun btw-nummer te desactiveren omdat ze ogenschijnlijk aan alle verplichtingen
voldoen en omdat hun kwade trouw moeilijk aan te tonen is.
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3.1.4 Geharmoniseerde procedure
Conclusies en aanbevelingen 2009
Gezien de voorgaande vaststellingen sluit het Rekenhof zich aan bij de op Europees vlak groeiende overtuiging dat het wenselijk is te kunnen beschikken over een geharmoniseerde procedure voor registratie en deregistratie van btw-belastingplichtigen.
Het Rekenhof wenst dat de administratie zich hier op Europees niveau actief voor inzet.
Opvolging 2012
Op Europees niveau groeit het besef dat een harmonisering van de regels voor registratie
en deregistratie van btw-belastingplichtigen noodzakelijk is om valse btw-plichtigen snel
te kunnen detecteren en te schrappen. De expertengroep ATFS (Anti Tax Fraud Strategy),
die functioneert onder het voorzitterschap van de Europese Commissie, heeft een subwerkgroep belast met een studie over de invoering van minimale standaarden.
De Benelux-landen hebben in deze werkgroep het voortouw genomen en hebben een Benelux-werkgroep Missing Trader Intracommunity Fraud Benelux opgericht.
De EU-wetgeving heeft intussen sinds 1 januari 2012 een belangrijke wijziging ondergaan.
Artikel 23 van Verordening (EU) Nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende
de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt immers dat de lidstaten met ingang van die datum
ervoor zorgen dat ten minste in de volgende gevallen het btw-identificatienummer in het
elektronische systeem als ongeldig wordt getoond:
•

•

De voor btw-doeleinden geïdentificeerde personen verklaren dat zij niet langer een economische activiteit verrichten, of de bevoegde belastingadministratie is van oordeel dat
zij dit niet langer doen. Een belastingadministratie kan oordelen dat een persoon zijn
economische activiteit heeft beëindigd indien deze geen aangiften en lijsten heeft ingediend gedurende een jaar na het verstrijken van de indieningstermijn voor de eerste ontbrekende aangifte of lijst, hoewel die persoon daartoe was gehouden. De persoon heeft
het recht het bestaan van een economische activiteit met andere middelen aan te tonen.
Personen hebben met het oog op het verkrijgen van een btw-identificatie valse gegevens
verstrekt of hebben nagelaten wijzigingen in hun gegevens mede te delen, en, mocht de
belastingadministratie daarvan op de hoogte zijn geweest, zou deze laatste de identificatie voor btw-doeleinden hebben geweigerd of het btw-identificatienummer hebben
ingetrokken.

De drie BENELUX-landen zijn van oordeel dat de voorgeschreven regels voor het ongeldig
maken van een btw-nummer niet voldoen aan het criterium van snelheid in het licht van de
vroegtijdige detectie van de fraude.
Ze pleiten ervoor dat ieder land een eenvoudige procedure opstelt die kan worden toegepast
op alle operatoren die intracommunautaire verrichtingen doen.
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De Belgische administratie heeft dergelijke procedure uitgewerkt. Om het frauduleuze gebruik van btw-nummers te beperken, werden de communicatie- en werkprocessen tussen
de betrokken btw-diensten en de BBI verfijnd. De nieuwe dienst Inputbeheer van de BBI
brengt de klassieke btw-controlekantoren per e-mail op de hoogte van de btw-identificatienummers die volgens hem ongeldig zouden moeten worden gemaakt.
De btw-controlekantoren moeten onmiddellijk een onderzoek instellen en zo nodig het
btw-nummer schrappen als de belastingplichtige niet langer een economische activiteit
verricht. Zo niet moeten andere maatregelen worden overwogen. De btw-controlekantoren
koppelen op hun beurt stelselmatig naar de dienst Inputbeheer terug over de reden waarom
het btw-identificatienummer werd gehandhaafd en de mogelijke maatregelen die in dat
geval zullen worden genomen.
Schattingen gaan ervan uit dat voor elke missing trader die vroegtijdig wordt opgespoord
en gestopt, een schade van 0,5 tot 1 miljoen euro wordt vermeden.
De voorstellen van de Beneluxlanden over de verscherpte procedure om te komen tot een
snellere desactivering van frauduleuze btw-nummers zullen worden geëvalueerd binnen
het working field 4 van het nieuwe Eurofisc-netwerk (zie 3.2.3).
Het Rekenhof beveelt aan dat de Beneluxlanden hun bevindingen snel bundelen en aanbevelingen formuleren naar de Europese instanties om te komen tot een geharmoniseerd
beleid op het vlak van desactivering van btw-nummers.

3.2

Detectie

3.2.1 Verificatie van btw-nummers
Conclusies en aanbevelingen 2009
Het opslaan van de vragen naar de geldigheid van een btw-nummer in een log-file vormt een
belangrijk element in de detectie van carrouselfraude. De analyse van de gegevens levert nuttige early warning signals in het Eurocanet-systeem.
De geldigheid van de btw-nummers van buitenlandse klanten kan worden geverifieerd via het
Belgische CLO (Central Liaison Office) of de internetsite van de Europese Unie. Beide maken
gebruik van dezelfde brondatabanken.
Het Rekenhof wijst op de eigenaardigheid dat beide systemen niet dezelfde werkwijze hanteren en blijkbaar stoelen op een ander uitgangspunt. De Europese website focust uitsluitend
op dienstverlening, terwijl de werkwijze van het CLO bijkomende doelstellingen beoogt, zoals
controle, bewijsvoering en aanzetten tot zorgvuldigheid. Het voorafgaand raadplegen van de
Europese website kan deze bijkomende doelstellingen ondergraven.
Het Rekenhof bepleit dat de Belgische administratie deze kwestie in de geëigende Europese
overlegorganen ter sprake brengt.
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Opvolging 2012
In België vormt het opslaan van de vragen naar de geldigheid van een btw-nummer in een
log-file nog steeds een belangrijk element in de detectie van carrouselfraude. De analyse
van deze gegevens levert nuttige early warning signals op die worden uitgewisseld binnen
het Eurofisc-netwerk.
Het verschil in werkwijze tussen de nationale systemen en de dienst verleend door de internetsite van de Europese Unie is grotendeels verdwenen.
Artikel 31 van Verordening (EU) nr. 904/2010 van 7 oktober 2010 schrijft voor dat belastingplichtigen via elektronische weg bevestiging moeten kunnen krijgen van de geldigheid van
het aan een welbepaald persoon toegekend btw-identificatienummer en van zijn naam en
adres. In België levert het CLO deze dienst. Het verstrekt ook een attest met het resultaat
van de gevraagde opzoeking.
Inmiddels is de dienstverlening via de Europese website op een nagenoeg identiek peil gebracht. Voor 26 van de 27 lidstaten worden bij navraag van een geldig nummer ook de
naam en het adres van de belastingplichtige vermeld. Ook inzake bewijswaarde is er geen
verschil meer. Als de aanvrager wil kunnen aantonen aan de btw-administratie dat hij op
een bepaald moment een bepaald btw-nummer heeft gevalideerd en een bepaald antwoord
heeft gekregen, hoeft hij bij de aanvraag enkel zijn eigen nummer in te geven. Hij krijgt
dan een uniek consultatienummer waarmee hij achteraf zijn aanvraag en het antwoord kan
bewijzen.
De Europese Commissie kan, in verband met de validaties van btw-nummers via de Europese website, aan de lidstaten die erom vragen de gegevens ter beschikking stellen van de
btw-nummers van de buitenlandse belastingplichtigen die de validatie hebben gevraagd
van Belgische btw-nummers en de btw-nummers van de Belgische belastingplichtigen die
de validatie hebben gevraagd van buitenlandse btw-nummers. België heeft gevraagd over
deze gegevens te kunnen beschikken.
Vermits de onlinetoepassing bepaalde voordelen biedt ten opzichte van de aanvragen bij
het CLO (o.a. altijd beschikbaar, geen manuele taken die personeel vereisen), rijst de vraag
of de nationale systemen niet overbodig zijn geworden. Deze kwestie is al informeel ter
sprake gebracht door een lidstaat en ook België toont zich voorstander van de afschaffing
van de mogelijkheid tot verificatie bij de nationale administratie.
Aangezien één lidstaat momenteel de adres- en naamgegevens van haar btw-plichtigen niet
online ter beschikking wil stellen, kunnen de nationale systemen vooralsnog niet worden
afgeschaft. Belastingplichtigen die het nummer, de naam en het adres van een ingezetene
van deze lidstaat willen verifiëren, hebben immers geen andere optie dan zich hiervoor te
wenden tot de administratie van hun eigen lidstaat.
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3.2.2 Termijnen voor gegevensuitwisseling
Conclusies en aanbevelingen 2009
De Belgische administratie handelt de uitwisseling van intracommunautaire opgaven via het
VIES-systeem in de meerderheid van de gevallen conform de voorgeschreven termijnen tijdig af.
België maakt echter, net als vele andere lidstaten, steevast maximaal gebruik van de termijn
van drie maanden.
Opvolging 2012
Bij de publicatie van het verslag van 2009 gold als algemene regel dat de intracommunautaire opgaven betrekking hadden op de verrichtingen van een bepaald kwartaal en dat ze
uiterlijk bij het verstrijken van het daaropvolgende kwartaal ter beschikking moesten worden gesteld van de andere lidstaten.
In het licht van de strijd tegen btw-(carrousel)fraude werd de periode waarover moet worden gerapporteerd ingevolge Europese regelgeving vanaf 1 januari 2010 teruggebracht tot
één maand (wijziging van artikel 263 van Richtlijn 2006/112/EC). Uiterlijk bij het verstrijken
van de daaropvolgende maand moeten de opgaven ter beschikking staan van de andere lidstaten. Tegelijk moeten naast de leveringen nu ook de intracommunautaire diensten worden opgenomen. Degenen die hun btw per kwartaal aangeven én in het lopende kwartaal
en de vier vorige kwartalen slechts een beperkte omzet uit intracommunautaire leveringen
realiseerden, mogen echter ook hun intracommunautaire opgave nog altijd op kwartaalbasis doen. De omzetdrempel bedroeg 100.000 euro, maar werd op 1 januari 2012 verlaagd tot
50.000 euro.
Waar vroeger nagenoeg zes maanden konden verstrijken tussen de datum van een intracommunautaire levering en het moment waarop die ter kennis kwam van de lidstaat van de
intracommunautaire verwerver, is dit sinds de invoering van de nieuwe Europese regelgeving teruggebracht tot maximaal twee maanden.
Bij de manier waarop België de informatie ter beschikking stelt van de andere lidstaten
kan een kanttekening worden gemaakt. België hanteert hierbij per kwartaal een cumulatieve berekeningswijze. Zo wordt in februari de intracommunautaire opgave van januari
ter beschikking gesteld. In maart betreft het echter de som van de opgaven over januari en
februari en in april de som van de maanden januari, februari en maart.
Conclusies en aanbevelingen 2009
Het Rekenhof is van oordeel dat het vrijwillig sneller uitwisselen van opgaven zodra ze beschikbaar en geverifieerd zijn, kan bijdragen tot een snellere detectie van intracommunautaire fraude.
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Opvolging 2012
Deze aanbeveling is door de hiervoor beschreven wijziging in de Europese regelgeving zonder voorwerp geworden.
Voor de aanpak van kleinschalige fraude maakt de termijnverkorting weinig uit. Die gebeurt immers met behulp van dataminingtechnieken op jaarbasis. Anders is het bij de bestrijding van de georganiseerde intracommunautaire fraude. Door middel van de gegevens
in de intracommunautaire opgaven, kunnen door de termijnverkorting tot één maand leveringen aan vermoedelijke missing traders sneller worden gedetecteerd. Daarbij is het van
belang dat de intracommunautaire opgaven volledig zijn en in tegenstelling tot voor 2010
nu ook de dienstverrichtingen bevatten.
Vanuit het oogpunt van een snelle detectie is het aan te bevelen de diensten ook in aanmerking te nemen bij de berekening van de drempel van 50.000 euro. De huidige uitzondering
op het principe van de maandopgaven maakt het voor schakels in een fraudecarrousel immers al te makkelijk hun rapportageplicht op kwartaalbasis te houden. Een aanpassing van
de regelgeving in deze zin vereist echter een ingrijpen op Europees niveau.
3.2.3 Controle
Conclusies en aanbevelingen 2009
De administratie heeft er terecht voor geopteerd een onderscheid te maken tussen klassieke
en georganiseerde grootschalige fraude. De klassieke fraude wordt aangepakt door de AOIF
terwijl voor de georganiseerde fraude gespecialiseerde diensten werden opgericht.
Opvolging 2012
Deze vaststelling blijft geldig. Beide vormen van fraude zijn zo verschillend dat een eenvormige aanpak niet mogelijk is. Een nieuwe evolutie bij de BBI is de oprichting van een
vijfde directie die de huidige carrouselinspecties omkadert en ondersteunt. De Belgische
gespecialiseerde diensten zetten zich als vanouds actief in binnen het Eurofisc-netwerk en
Europese werkgroepen.
Conclusies en aanbevelingen 2009
De kruisvergelijking van intracommunautaire opgaven en btw-aangiften is op zich geen bruikbaar instrument bij de detectie van klassieke fraude gebleken. De resultaten worden wel aangewend in het dataminingmodel van de AOIF. De AOIF draagt ook bij tot de strijd tegen carrouselfraude door een belangrijk deel van de terugbetalingen van btw vooraf te onderzoeken.
Opvolging 2012
Deze conclusie is nog altijd van toepassing.
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Conclusies en aanbevelingen 2009
Voor de georganiseerde intracommunautaire fraude hebben de gespecialiseerde diensten van
de BBI en de OCS aangepaste detectiemethoden uitgewerkt. Het Rekenhof onderkent het potentieel van de ontwikkelde dataminingmodellen.
Opvolging 2012
De BBI en het OCS gebruiken, naast de traditionele opsporingsmethodes en –technieken,
nog steeds drie specifieke methodes om dossiers via risicoanalyse voor onderzoek te selecteren:
•

•
•

kruisvergelijking tussen intracommunautaire opgaven en btw-aangiftes, zoals ook de
AOIF doet maar waarbij – omdat het om georganiseerde fraude gaat - enkel grote verschillen in aanmerking worden genomen;
dataminingtechnieken op basis van transactiegegevens, gericht op de ontdekking van
buffers, conduit companies en kruisfactureerders;
het Eurofisc-netwerk.

Het plan om ook bij het opsporen van missing traders dataminingtechnieken in te zetten,
werd verlaten. Missing traders dienen immers geen aangiften of hoogstens een valse aangifte in, zodat er geen betrouwbare transactiegegevens beschikbaar zijn.
Een project om deze missing traders op te sporen via identiteitsgegevens werd verlaten
omdat het niet performant bleek.
De administratie hanteert daarom op dit ogenblik een geëigende opsporingstechniek. Daarbij worden de maandelijkse samenvattende opgaven gecheckt op twee typische kenmerken
van missing-traderfraude: het bedrag (boven een bepaalde drempel) en het belastingregime (kwartaalaangever en/of eerste verwerving). Typerend voor missing-traderfraude is
immers dat het gaat om weinig transacties, voor grote sommen en door ondernemingen die
doorgaans niet op zo’n schaal handelen.
Ook de controle vóór de registratie is voor intracommunautaire georganiseerde (carroussel-)fraude niet performant omdat 95 % van die fraude gebeurt na de overname van een
bestaand btw-nummer.
Het Rekenhof wijst daarom nogmaals op de noodzaak de strijd tegen spookvennootschappen, postbusfirma’s en malafide overnames van lege ondernemingen aan te pakken door
een gecoördineerde inzet van verschillende actoren.
Conclusies en aanbevelingen 2009
Daarnaast levert het door de OCS ontwikkelde en beheerde Eurocanet een belangrijke bijdrage
tot de fraudedetectie. De snelheid, directheid en doelgerichtheid van de informatie-uitwisseling tussen de aan dit netwerk deelnemende landen bieden een oplossing voor een aantal nadelen van het VIES-systeem.
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Het Rekenhof beveelt aan de dataminingmodellen en de door Eurocanet uitgewerkte fraudebestrijdingsmethoden verder uit te werken en te gebruiken bij de detectie van de fraudestromen.
Opvolging 2012
Om Eurocanet verder uit te werken moesten de wettelijke en principiële bezwaren van sommige lidstaten tegen actieve deelname worden weggenomen.
In 2008 nam de ECOFIN-raad met unanimiteit een reeks richtlijnen aan die tegemoetkwamen aan de genoemde bezwaren en die de basis zouden vormen voor een Eurofisc-netwerk
ter vervanging van het Eurocanet-netwerk. Meteen werd de Commissie gevraagd de wettelijke basis uit te werken voor de oprichting van Eurofisc.
Met de invoering van hoofdstuk 10 in de Verordening EU nr. 904/2010 van 7 oktober 2010
betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied
van de belasting over de toegevoegde waarde, werd Eurofisc als een netwerk voor snelle
uitwisseling van doelgerichte inlichtingen met ingang van 1 oktober 2010 opgericht.
Eurofisc bestaat uit verbindingsambtenaren die gekozen zijn uit experten inzake fraudebestrijding. Ze kiezen onderling een voorzitter. Het eerste mandaat, dat inmiddels werd verlengd, ging naar de Belgische kandidaat. De verbindingsambtenaren linken de informatie
uit hun land aan de informatie die de andere landen verstrekken.
In het kader van Eurofisc moeten de lidstaten:
•
•
•

een multilateraal early-warningsysteem voor btw-fraudebestrijding instellen;
een snelle multilaterale uitwisseling van doelgerichte informatie in bepaalde beleidsgebieden coördineren;
het werk van de verbindingsambtenaren van de verschillende lidstaten coördineren.

Er werden 4 werkgebieden (working fields) ontwikkeld:
•
•
•
•

WF1 : MTIC-fraude in het algemeen;
WF2 : voertuigen, boten en vliegtuigen;
WF3 : CP4200, misbruik van douaneprocedure (invoer gevolgd door doorvoer);
WF4 : VAT-Observatory, een cel die door risicoanalyse en studies de nieuwe tendensen
in de fraude determineert. Hierdoor kunnen nieuwe working fields worden opgericht.

Voor ieder werkgebied neemt een verschillend land de taak van coördinator op zich. Ieder
land heeft in Eurofisc een verbindingsambtenaar. De groep kan beslissen nieuwe werkgebieden te creëren of bestaande af te schaffen.
In minder dan één jaar tijd nemen alle 27 landen deel aan het netwerk, zijn de 4 werkgebieden operationeel gemaakt, en werden dankzij de duizenden uitgewisselde inlichtingen
talloze missing traders in een vroeg stadium ontdekt.
Vooruitlopend op een grondige evaluatie, kunnen de eerste resultaten van de werking van
Eurofisc bemoedigend worden genoemd.
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3.2.4 Internationale administratieve samenwerking
Conclusies en aanbevelingen 2009
Ondanks de uitbreiding van de Europese Unie en het toegenomen internationale handelsverkeer wordt de internationale gegevensuitwisseling via gestandaardiseerde SCAC-formulieren
weinig gebruikt.
Uit een beperkte steekproef bleek de kwaliteit van de antwoorden die de Belgische administratie verstrekt, behoorlijk te zijn.
De wettelijke antwoordtermijn wordt echter in ongeveer 40 % van de gevallen overschreden.
Hieraan moet worden toegevoegd dat België vanwege de buitenlandse administraties meer dan
50 % laattijdige antwoorden ontvangt.
Het Rekenhof dringt aan op een intensievere internationale gegevensuitwisseling via de SCACformulieren. De antwoordtermijnen moeten hierbij beter worden gerespecteerd.
Opvolging 2012
De vaststelling dat de internationale gegevensuitwisseling via gestandaardiseerde SCACformulieren weinig wordt gebruikt, blijft gelden. In de jaren 2008, 2009 en 2010 nam de
uitwisseling zelfs verder af. In 2010 zakte het aantal informatieverzoeken vanwege de Belgische autoriteiten voor het eerst onder duizend. Ook de aanvragen vanwege de buitenlandse
administraties vertonen eenzelfde dalend patroon.
Inzake de tijdige afhandeling van buitenlandse informatieverzoeken door de Belgische
administratie, werd geen vooruitgang geboekt. Gemiddeld werd over de jaren 2008, 2009
en 2010 ongeveer 46 % van de aanvragen niet tijdig beantwoord. De nieuwe verordening
904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en
de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde stelt
nochtans in zijn inleidende overwegingen dat “de in deze verordening voor het verstrekken
van inlichtingen gestelde termijnen te beschouwen zijn als niet te overschrijden maximumtermijnen”.
De administratie haalt aan dat sinds juni 2011 alle uitwisselingen van inlichtingen die zijn
opgenomen in de toepassing STIRint (STIR international), geïntegreerd worden in de bestaande toepassingen. STIRint verzekert een gecentraliseerd beheer van de uitwisselingen
via het CLO en via de gedelegeerde bevoegde autoriteiten (grensakkoorden). Deze toepassing maakt het mogelijk dat de ambtenaren van btw, directe belastingen en invordering
deze informatie kunnen raadplegen. Mede daarmee wil de administratie de behandeling
van de vragen om inlichtingen in de toekomst versnellen.
Op 1 april 2012 heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een centrale dienst voor
risicobeheer opgericht, de dienst Tax Audit and Compliance Management (TACM). Deze
dienst spitst zich toe op de fiscale risico’s van alle belastingen, waaronder dus ook de intracommunautaire btw. De TACM is verder ook een actief lid binnen de deelwerkgroep
“fraude” opgericht in het kader van het secretariaat-generaal van de BENELUX. De dienst
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ontwikkelt momenteel een standaardformulier voor gegevensuitwisselingen tussen de drie
landen voor de vaste inrichtingen van nieuw opgerichte Limited-vennootschappen naar Engels recht. Om de controle op de intracommunautaire verrichtingen tussen de drie landen
te vergemakkelijken, wordt gepland onderling een lijst uit te wisselen van fictieve of twijfelachtige adressen. Daarmee hoopt de administratie ook de interesse voor en het gebruik van
de gegevensuitwisseling via de “SCAC 2004” formulieren opnieuw te verhogen.

3.3

Repressie

3.3.1 Versnippering van bevoegdheid tussen fiscale administratie en parket
Conclusies en aanbevelingen 2009
Binnen de fiscale administratie is de BBI exclusief bevoegd voor de strijd tegen de georganiseerde fraude. De fiscale ambtenaren die de nodige expertise bezitten, hebben echter heel beperkte
juridische en strafrechtelijke bevoegdheden. Zij oefenen immers niet de strafvordering uit. Ze
kunnen de vaststelling van fraude enkel bij de procureur des Konings melden. In een lopend
strafdossier kunnen ze verder alleen inzage nemen na zijn toelating te hebben verkregen. Hun
medewerking bij een strafonderzoek is beperkt tot de rol van getuige.
De parketambtenaren, die meer juridisch/strafrechtelijke bevoegdheden hebben, hebben niet
dezelfde fiscale ervaring.
Als oplossing voor dit probleem worden fiscale ambtenaren bij de parketten gedetacheerd. Die
ambtenaren verliezen op dat moment uiteraard hun taxatiebevoegdheid.
Het Rekenhof beveelt een nauwe samenwerking aan tussen de belastingautoriteiten en het
Openbaar Ministerie, dat de strafvervolging moet uitvoeren, om behoorlijke resultaten te behalen in de btw-fraudebestrijding.
Opvolging 2012
Op het gebied van samenwerking tussen de fiscale administraties en het parket is geen
noemenswaardige evolutie te melden.
3.3.2 Invordering
Conclusies en aanbevelingen 2009
Uit de cijfers blijkt dat de in te vorderen bedragen aan carrouselfraude, boetes en intresten
niet meegerekend, jaarlijks enkele honderden miljoenen euro beloopt, wat overeenkomt met de
schatting van de OCS. Daarenboven is het zo dat de grootste fraudezaken het merendeel van
de in te vorderen sommen vertegenwoordigen.
Het Rekenhof stelt vast dat gefraudeerde bedragen zo goed als nooit kunnen worden gerecupereerd. Dit verklaart ook waarom de administratie in de strijd tegen de fiscale fraude meer oog
heeft voor detectie (stoppen van de fraude) dan voor repressie en recuperatie.
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Het Rekenhof stelt vast dat het bij btw-fraudecarrousels vaak moeilijk is effectief terug te vorderen maar vraagt dat de administratie onderzoekt hoe de inningsgraad kan worden verhoogd.
Opvolging 2012
Deze vaststellingen blijven voor het grootste gedeelte onverkort gelden:
•

•
•

De in te vorderen bedragen aan carrouselfraude, boetes en intresten niet meegerekend,
die in het begin van de eeuw jaarlijks enkele honderden miljoenen euro beliepen, zijn
weliswaar teruggevallen tot duidelijk beneden de 100 miljoen euro per jaar, maar blijven
belangrijk.
Enkele grote fraudezaken maken het merendeel uit van de in te vorderen bedragen.
Het invorderingspercentage blijft laag waardoor de administratie eerder de nadruk legt
op de tijdige detectie (het stoppen van de fraude) dan op het (zeer moeilijke) invorderen
van de gefraudeerde bedragen.

Bijlagen
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1.1

Achtergrond van het gezamenlijke vervolgonderzoek

In maart 2009 hebben de nationale rekenkamers van Nederland (Algemene Rekenkamer),
Duitsland (Bundesrechnungshof) en België (Rekenhof/Cour des comptes) een onderzoeksrapport gepubliceerd inzake intracommunautaire btw1-fraude (hierna te noemen: het gezamenlijk rapport 2009).
In 2011 besloten de drie deelnemende rekenkamers tot een vervolgonderzoek naar aanleiding van het trilaterale onderzoek uit 2009. Het vervolgonderzoek is primair bedoeld om
te evalueren welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de aanbevelingen uit het
oorspronkelijke rapport.
Al sinds de introductie van het huidige btw-stelsel in 1993 is bij de rekenkamers van de Europese Unie (EU) bekend dat het mogelijkheden biedt voor intracommunautaire fraude. Dit
was een belangrijke reden voor de oprichting van een btw-werkgroep van rekenkamers van
de EU. In een resolutie van 12 december 2006 heeft het Contactcomité2 zijn steun uitgesproken voor de aanbeveling van de btw-werkgroep om de rekenkamers aan te moedigen op dit
vlak in bi- en multilateraal verband samen te werken. Het trilaterale onderzoek uit 2009 en
het onderhavige vervolgonderzoek passen in dit kader.
Dit trilaterale vervolgonderzoek heeft geleid tot nationale rapporten voor elk van de drie
deelnemende landen alsmede tot dit gezamenlijke follow-up rapport, waarin verslag wordt
gedaan van de ontwikkelingen sinds het oorspronkelijke gezamenlijke rapport3 . Dit gezamenlijke follow-up rapport kan van nut zijn voor instellingen die op Europees niveau en in
de afzonderlijke EU-lidstaten betrokken zijn bij de strijd tegen intracommunautaire btwfraude.

1.2

Uitleg over intracommunautaire btw-fraude

De lidstaten van de EU kennen een gemeenschappelijk btw-stelsel. Sinds de invoering van
de Europese interne markt in 1993 kunnen goederen binnen de EU vrij worden verhandeld
en zijn er geen grenscontroles meer. Voor de btw is een ‘tijdelijke’ regeling vastgesteld,
waarin bepaald is dat voor de btw het nultarief geldt voor de levering van goederen aan
kopers in een andere EU-lidstaat. Om in aanmerking te komen voor dit nultarief moeten
ondernemers beschikken over een geldig btw-identificatienummer4 en kunnen aantonen
dat ook de afnemer over een dergelijk geldig btw-identificatienummer beschikt. Naast de
aangifte van btw, moeten ondernemers iedere maand of ieder kwartaal aan de hand van
verzamellijsten tevens opgave doen van de intracommunautaire leveringen die ze verricht
hebben, zodat de betreffende leveringen gevolgd kunnen worden.

1
2
3
4

Btw: belasting over de toegevoegde waarde.
Contactcomité van rekenkamers van de Europese Unie.
Intracommunautaire dienstverlening valt buiten het bereik van beide gezamenlijke rapporten, aangezien voor dergelijke transacties sinds 1 januari 2010 nieuwe regelgeving geldt.
Het btw-identificatienummer wordt gebruikt voor intracommunautaire transacties.
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verzamellijsten tevens opgave doen van de intracommunautaire leveringen die ze verricht
hebben, zodat de betreffende leveringen gevolgd kunnen worden.
De tijdelijke regeling voor btw blijkt gevoelig te zijn voor intracommunautaire fraude. Een
vorm daarvan
onjuist
gebruik
vanvoor
het intracommunautaire
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onderzoek niet getraceerd kan worden (vandaar de term missing trader). De afnemer van
in zijn eigen land en brengt de afnemer btw in rekening. Hij draagt de btw-ontvangsten
de goederen verkoopt deze en vordert de betaalde voorbelasting terug. Vervolgens kunnen
echter niet af aan de belastingautoriteiten en zorgt ervoor dat hij bij nader onderzoek niet
de goederen via een intracommunautaire levering tegen nultarief worden teruggezonden
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diagram
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• Ten minste drie handelaren, van wie één in een andere EU-lidstaat dan de andere twee.
• ten minste drie handelaren, van wie één in een andere EU-lidstaat dan de andere twee;
• Een factuurstroom tussen deze handelaren.
• een factuurstroom tussen deze handelaren;
• Een handelaar (handelaar B) die btw in rekening brengt maar deze niet afdraagt
• een(missing
handelaar
(handelaar
B) die btw in rekening brengt maar deze niet afdraagt (mistrader
of ‘ploffer’).
sing trader of ‘ploffer’).

Hoewel het moeilijk is het bedrag dat met carrouselfraude gemoeid is exact te bepalen, is
wel duidelijk dat het hier om grote geldbedragen gaat. Volgens een schatting uit 2003 van
de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement wordt in de
EU-lidstaten jaarlijks in totaal circa € 100 miljard te weinig btw afgedragen. Dit cijfer omvat
alle vormen van btw-fraude, maar algemeen wordt aangenomen dat carrouselfraude daar
een fors aandeel in heeft. In 2009 publiceerde adviesbureau Reckon een rapport over de
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zogeheten btw-kloof5 in EU-lidstaten, naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van
het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie. De btwkloof voor de EU als geheel werd voor het jaar 2006 geschat op circa € 106,7 miljard. Dit
omvat alle soorten btw-fraude, inclusief carrouselfraude.

1.3

Ontwikkelingen op EU-niveau

Volgens het gezamenlijke rapport 2009 hebben de EU-lidstaten, de Raad Economische en
Financiële Zaken van de Europese Unie (Ecofin) en de Europese Commissie al diverse jaren
overleg gevoerd over maatregelen om intracommunautaire btw-fraude doeltreffender aan
te pakken.
Op 31 mei 2006 publiceerde de Commissie een Mededeling waarin zij aangaf het noodzakelijk te vinden een gecoördineerde strategie te ontwikkelen ter bestrijding van belastingfraude6 . Met deze Mededeling beoogde de Commissie een discussie te initiëren tussen
alle betrokken partijen over de verschillende elementen die in een dergelijke ‘anti-fraudestrategie’ op Europees niveau een rol zouden moeten spelen. In 2007 maakte de Commissie
een inventarisatie van mogelijke maatregelen, bestaande uit:
•
•

conventionele maatregelen ter versterking van het bestaande btw-stelsel;
verdergaande maatregelen tot wijziging van het stelsel, te weten
• de optie voor EU-lidstaten een algemeen verleggingssysteem in te voeren;
• belasting op intracommunautaire transacties in het land van oorsprong.

Wat betreft de verdergaande maatregelen, laat de Europese Commissie beide voorstellen
voorlopig rusten, zoals bevestigd in de Mededeling van de Commissie van 6 december 20117.
Wat betreft de conventionele maatregelen heeft de Commissie op 17 maart 2008 een voorstel gepresenteerd voor wijziging van de Btw-Richtlijn en de Verordening betreffende de
administratieve samenwerking op het gebied van btw8 . Op basis van dit voorstel heeft de
Raad op 16 december 2008 een Richtlijn en een Verordening aangenomen9 waarmee, naast
geautomatiseerde toegang tot specifieke gegevens en de oprichting van Eurofisc, werd
beoogd het verzamelen en uitwisselen van gegevens over intracommunautaire transacties
te bespoedigen door de periode voor het indienen van verzamellijsten te verkorten10 .
Op 1 december 2010 heeft de Europese Commissie ter consultatie haar groenboek over de
toekomst van de btw gepubliceerd, onder de titel “Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel”11 . Met de raadpleging werd beoogd een brede discussie op gang te
brengen onder alle economische belanghebbenden over de evaluatie van het huidige btw-

5

De btw-kloof is het verschil tussen het totaal aan btw-ontvangsten en de theoretisch verschuldigde btw zoals berekend op basis van algemene economische cijfers.
6 COM(2006) 254 def.
7 COM(2011) 851 def.
8 COM(2008) 147 def.
9 Richtlijn 2008/117/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 37/2009 van de Raad.
10 Krachtens artikel 3 van Richtlijn 2008/117/EG van de Raad zouden de bepalingen per 1 januari 2010 in werking
treden.
11 COM(2010) 695 def.
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stelsel, eventuele maatregelen om het beter te laten aansluiten bij de interne markt en zijn
potentieel als mogelijke inkomstenbron te versterken met tegelijkertijd een verlaging van
de kosten van naleving. Het groenboek richt zich in het bijzonder op de verwerking van
grensoverschrijdende omzet en andere centrale kwesties in verband met fiscale neutraliteit,
de benodigde mate van harmonisatie van de interne markt en de noodzaak de administratieve rompslomp te verminderen en tegelijkertijd de btw-inkomsten voor de EU-lidstaten
veilig te stellen.
De openbare raadpleging 12 heeft tot de volgende algemene conclusies geleid:
•
•

•

De versnippering van het gemeenschappelijke btw-stelsel van de EU in 27 nationale
btw-stelsels is het voornaamste struikelblok voor efficiënte intra-EU handel.
Het gebrek aan harmonisatie leidt uiteindelijk tot zeer complexe belastingstelsels, bijkomende kosten voor de naleving en rechtsonzekerheid voor bedrijven die internationaal
actief zijn.
Kleine en middelgrote ondernemingen beschikken niet over de benodigde middelen en
onthouden zich daarom van het ontplooien van grensoverschrijdende activiteiten.

Een van de opvallendste bevindingen van de Europese Commissie is dat de toezegging uit
196713 een definitief btw-stelsel tot stand te brengen, gebaseerd op het beginsel van belastingheffing in het land van oorsprong, politiek niet haalbaar is. Daarom is het des te belangrijker te pleiten voor een goed functionerend systeem gebaseerd op belastingheffing op de
plaats van bestemming als een pragmatische en politiek haalbare oplossing.

1.4

Kader voor het vervolgonderzoek

In het rapport uit 2009 stonden de volgende drie elementen centraal:
1. preventie (de mogelijkheden om fraude te beperken); dit betreft onder meer mogelijk
misbruik van btw-identificatienummers;
2. detectie (risicoanalyse, inspectie, monitoring, onderzoek en signalering); dit betreft met
name de verwerking van signalen afkomstig van administratieve systemen en gegevensuitwisseling op internationaal niveau;
3. r epressie (opsporing en vervolging, sanctionering en afhandeling); dit betreft hoofdzakelijk de wijze van opsporing en vervolging van fraudegevallen alsook de beschikbare
managementinformatie over de resultaten van onderzoeken, opsporingsactiviteiten en
de fiscale afhandeling van dergelijke gevallen.
Het gezamenlijk rapport 2009 bevatte een aantal conclusies en aanbevelingen voor elk van
deze drie elementen. Het vervolgonderzoek is opgezet om na te gaan in hoeverre er voortgang is geboekt per aanbeveling uit het oorspronkelijke rapport. De indeling van dit followup rapport is derhalve vergelijkbaar met die van het rapport uit 2009, wederom met de
nadruk op preventie, detectie en repressie (zie hoofdstuk 2, § 2.1, § 2.2 en § 2.3).

12 COM(2011) 851 def.
13 Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad en Tweede Richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 11 april 1967.
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1.5

Indeling van het rapport

Gedetailleerde bevindingen over de opvolging per aanbeveling uit het oorspronkelijke rapport zijn te vinden in hoofdstuk 2. Gebaseerd op die gedetailleerde bevindingen schetst
hoofdstuk 3 een overzicht van deze bevindingen en een vooruitblik op de aanpak van intracommunautaire btw-fraude in de toekomst.

Hoofdstuk

Follow-up van eerdere
aanbevelingen

2
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In dit hoofdstuk bespreken we de follow-up van de aanbevelingen uit het gezamenlijk rapport 2009 ten aanzien van preventie (§ 2.1), detectie (§ 2.2) en repressie (§ 2.3). De aanbevelingen worden weergegeven in afzonderlijke tekstvakken, met een indicatie van de status
ten tijde van het follow-up onderzoek. Voor zover van toepassing wordt ook verwezen naar
ontwikkelingen op EU-niveau tot de sluitingsdatum van de audit (1 mei 2012).

2.1

Preventie

Zoals toegelicht in het gezamenlijk rapport 2009 proberen belastingautoriteiten intracommunautaire btw-fraude te voorkomen door potentiële fraudeurs buiten het systeem te
houden. Dit betekent dat ze bij de afgifte van btw-nummers 14 risicobeoordelingen moeten
uitvoeren en ongebruikte btw-identificatienummers tijdig moeten intrekken. Een ander
belangrijk aandachtspunt is voorkomen dat potentiële fraudeurs een bestaand bedrijf met
een actief btw-identificatienummer overnemen.
Sinds 2009 zijn de EU-normen voor registratie en uitschrijving niet meer gewijzigd om de
belastingautoriteiten meer ruimte te geven op te treden wanneer (een opzet tot) fraude
wordt vermoed.
Status per aanbeveling
Voer preventieve beoordelingen uit bij aanvragen van btw-nummers
Preventieve beoordeling (voorafgaand aan de afgifte van een btw-nummer) is van groot belang.
Daarbij moet alle beschikbare informatie in een zo vroeg mogelijk stadium worden benut. Hoewel
er een tendens is om btw-nummers snel af te geven, moet misbruik van btw-identificatienummers
zoveel mogelijk worden voorkomen. Omdat preventie inherente beperkingen heeft, moet er ook
aandacht besteed worden aan vroege detectie van misbruik nadat een btw-identificatienummer is
afgegeven.
De Belgische belastingautoriteiten hebben de tijd die gemoeid is met het verstrekken van
een btw-nummer drastisch ingekort. Naar aanleiding van een aanbeveling in het nationale rapport uit 2009 van het Rekenhof, hebben de Belgische belastingautoriteiten ook het
beleid inzake niet-actieve btw-nummers gewijzigd. Er wordt nu een onderzoek ingesteld
wanneer er gedurende één jaar uitsluitend nihil-declaraties zijn ingediend; voorheen was
dat twee jaar. Als er geen sprake blijkt te zijn van reële economische activiteit, trekt de belastingdienst het btw-nummer in.
In Duitsland heeft preventie hoge prioriteit. Er geldt geen wettelijke uiterste termijn voor de
verwerking van een aanvraag voor een btw-nummer. Afhankelijk van de rechtsvorm dient
de aanvrager een speciaal vragenformulier in te vullen. De vragenformulieren en checklists
voor het aanvragen van een btw-nummer worden regelmatig aangepast aan recente ontwikkelingen, mede gelet op het gedrag van fraudeurs. Inschrijving kan worden geweigerd
wanneer een aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van

14 De term ‘btw-nummer’ wordt gebruikt in relatie tot registratieprocedures en binnenlandse transacties. In Duitsland moeten ondernemers voor intracommunautaire transacties ook beschikken over een apart btw-identificatienummer. In België en Nederland is het btw-identificatienummer gelijk aan het btw-nummer voorafgegaan door de
betreffende landcode.
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de status van ondernemer. Uit de statistieken voor 2010 blijkt dat dergelijke gevallen met
19 % zijn afgenomen ten opzichte van 2009. De deelstaten zien dit als een positieve ontwikkeling. Nieuw geregistreerde ondernemers in Duitsland zijn wettelijk verplicht de eerste
twee kalenderjaren, inclusief het jaar waarin de onderneming is opgericht, maandelijks
elektronisch btw-aangifte te doen.
In Nederland zijn de Kamers van Koophandel en de regiokantoren van de Belastingdienst
betrokken bij het registratieproces. De procedures voor de preventieve beoordeling van een
aanvraag voor een btw-nummer zijn sinds 2009 niet gewijzigd. In 2011 heeft de Belastingdienst zich opnieuw ingespannen om ervoor te zorgen dat risico’s in de registratiefase de
nodige aandacht krijgen. Om misbruik van bestaande btw-nummers te vermijden, heeft de
Belastingdienst besloten handelaren zonder economische activiteit te benaderen wanneer
zij gedurende twaalf opeenvolgende maanden uitsluitend nihilaangiften hebben ingediend.
Als er geen reden blijkt te zijn om de btw-registratie te handhaven, trekt de Belastingdienst
het btw-nummer in.

Maak meer gebruik van informatiesystemen voor risicosignalering en geef prioriteit aan de
respons op waarschuwingssignalen
Inzet van informatiesystemen is nodig om waarschuwingssignalen te genereren (risicoselectie) en
het probleem van de beperkte tijd te ondervangen (handmatige beoordeling is ondoenlijk). Technieken als data mining en opstelling van risicoprofielen kunnen in dit verband nuttig zijn.

In België is de risicoselectie net als in 2009 gebaseerd op waarschuwingssignalen die nader onderzocht moeten worden. Een nieuwe ontwikkeling echter is dat dit aanvullende
onderzoek ten kantore van de ondernemer niet langer wordt verricht door het plaatselijke
belastingkantoor dat de aanvraag voor btw-activering heeft behandeld. Dit is sinds 2012
namelijk een taak van de opsporingsdienst. Op grond van de oorspronkelijke dienstverleningsovereenkomst was het de bedoeling dat er in 2012 in totaal 4200 onderzoeken ter
plaatse zouden worden verricht. Dit is circa 6 % van het totaal aantal aanvragen voor een
nieuw btw-nummer. In de tussentijd is de invoering van de dienstverleningsovereenkomst
vanwege andere prioriteiten evenwel uitgesteld tot de tweede helft van 2012.
In Duitsland is het gebruik van checklists verplicht en is het voldoen aan één van de risicocriteria uit de checklist voldoende om een nader gericht onderzoek in te stellen. Analyse
van de verschillende databases is een belangrijk onderdeel van de procedure. Om dat proces te stroomlijnen werkt de belastingdienst aan een systeem voor elektronische verwerking van de vragenformulieren, zodat de gegevens met die uit andere bronnen vergeleken
kunnen worden.
In Nederland zijn er na 2009 geen informatiesystemen ingevoerd voor het signaleren van
risico’s tijdens de registratiefase. De Belastingdienst wil optimaal gebruik maken van de
waarschuwingssignalen afkomstig van Eurofisc en andere bronnen, om zo potentieel frauduleuze ondernemingen in een vroeg stadium te kunnen opsporen.
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Maak bij de risicobeoordeling gebruik van informatie over ondernemers met een
fraudeverleden
Informatie over ondernemers die zich eerder aan fraude schuldig hebben gemaakt, moet bij de
beoordeling betrokken worden om het risico van herhaling te beperken.

De Belgische belastingdienst maakt bij de preventieve beoordeling momenteel geen gebruik van informatie over ondernemers met een fraudeverleden. Omdat echter algemeen
wordt onderkend dat dit type informatie een waarschuwingssignaal moet vormen, loopt er
een project om het gebruik van dit soort informatie te herintroduceren.
In Duitsland moeten belastingambtenaren tijdens de registratieprocedure een speciale database (Zauber) raadplegen. Wanneer de analyse daartoe een indicatie geeft, moeten zij
vervolgens passende maatregelen treffen alvorens een btw-nummer te verstrekken.
De Nederlandse Belastingdienst houdt bij de risicobeoordeling sinds kort ook rekening met
subjectgerichte informatie. In de preventieve fase speelt dit vooralsnog geen belangrijke rol.
De staatssecretaris van Financiën zou graag meer mogelijkheden zien om de inschrijving
van potentiële fraudeurs te weigeren, maar op Europees niveau bestaat daarover nog geen
overeenstemming.

Besteed meer aandacht aan risico’s bij de overdracht van de eigendom van ondernemingen
Bij risicoanalyses moet meer aandacht besteed worden aan de overdracht van de eigendom van
ondernemingen, in aanvulling op de risicoanalyse bij startende ondernemingen.
Uit het vervolgonderzoek blijkt dat de aanbeveling uit 2009 om meer aandacht te besteden
aan de overdracht van de eigendom van ondernemingen nog steeds van toepassing is.
Een recente studie van de Belgische Belastingdienst heeft aangetoond dat slechts 5 % van
alle ‘ploffers’ gebruik had gemaakt van een nieuw (recent) btw-nummer. De overige 95 %
gebruikte btw-nummers verkregen via de eigendomsoverdracht van een onderneming. Dit
illustreert de noodzaak van toezicht op de bloeiende handel in lege vennootschappen. Het
volgen van de eigendom van bedrijven is een te tijdrovende taak waar de belastingautoriteiten hulp bij nodig hebben. De enige oplossing voor dit probleem is nauwe samenwerking
met andere openbare diensten.
In Duitsland is men zich terdege bewust van de risico’s die de overdracht van de eigendom
van ondernemingen met zich meebrengt. De kwestie werd door de deelstaten aangekaart.
Zo was er een voorstel gericht op ondernemers die als rechtsvorm gebruikmaakten van particuliere of andere samenwerkingsverbanden. Deze ondernemers zouden maandelijks btwaangifte moeten doen na een substantiële wijziging in de belangen van de aandeelhouders
of in hun samenstelling. Dat voorstel werd echter afgewezen, aangezien men de nadelen
groter achtte dan de voordelen.
Ook de Nederlandse Belastingdienst is zich bewust van de risico’s bij de eigendomsoverdracht van ondernemingen. Er bestaat echter geen geautomatiseerd informatiesysteem
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waarmee wijzigingen in de eigendomsverhoudingen (aandelenbelangen) gevolgd kunnen
worden. Daarnaast is er sprake van nieuwe risico’s in verband met fraudeurs die gebruikmaken van stichtingen en btw-vrijgestelde ondernemingen met actieve btw-nummers.

2.2

Detectie

Om signalen van intracommunautaire btw-fraude te detecteren, kan informatie waarover
de belastingautoriteiten beschikken, zoals opgaven van intracommunautaire leveringen of
btw-aangiften, worden geanalyseerd. Detectie kan ook plaatsvinden aan de hand van signalen afkomstig van gegevensuitwisseling met belastingautoriteiten in andere EU-lidstaten.
Status per aanbeveling
Administratieve systemen
Registreer verificaties van btw-identificatienummers in het kader van risicobeoordeling
Door een logfile bij te houden van de verificaties van btw-identificatienummers kunnen in een
vroegtijdig stadium waarschuwingssignalen herkend worden en gegevens voor de opstelling van
risicoprofielen worden verkregen. Nader onderzoek wordt aanbevolen om ‘best practices’ op dit
gebied in kaart te brengen.

In België worden verzoeken om de geldigheid van btw-nummers te verifiëren nog steeds in
een logfile opgeslagen en gebruikt om vroegtijdige waarschuwingssignalen te verkrijgen.
Ook in Duitsland worden aanvragen voor de verificatie van btw-nummers nog steeds geregistreerd, maar deze informatie wordt inmiddels op een andere manier gebruikt. Naar
aanleiding van de resultaten van een evaluatie, is het systeem voor het detecteren van risicovolle gevallen aangepast om de effectiviteit ervan te verbeteren.
De Nederlandse Belastingdienst heeft onderzocht welke voordelen de registratie van verificatieverzoeken voor btw-nummers zou kunnen opleveren. De conclusie was dat informatie
over de verificatie van btw-nummers nuttig kan zijn bij de risicobeoordeling. De nieuwe
EU-Verordening (904/2010) biedt de belastingautoriteiten vanaf januari 2013 de mogelijkheid gebruik te maken van de registratiegegevens van de EU-website.
15

Bespoedig de verwerking en uitwisseling van gegevens in VIES15
De verwerking van gegevens in VIES neemt te veel tijd in beslag. Dit proces zou versneld moeten
worden en VIES-gegevens moeten in een eerder stadium uitgewisseld kunnen worden.
Als gevolg van wijzigingen in EU-wetgeving werd de termijn voor het indienen van opgaven van intracommunautaire leveringen verkort, alsmede de termijn voor de elektronische
overdracht van gegevens uit deze opgaven naar het VIES. Handelaren die in het lopende

15 VAT Information Exchange System: Systeem voor uitwisseling van btw-informatie.
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en de voorgaande vier kwartalen slechts beperkte intracommunautaire leveringen hebben
verricht kunnen hun verzamellijsten echter nog per kwartaal indienen. De drempel hiervoor lag aanvankelijk bij € 100.000 maar is sinds 1 januari 2012 verlaagd tot € 50.000. Deze
uitzonderingsbepaling geldt voor België, Duitsland en Nederland.
In beginsel leiden deze aanpassingen tot snellere verwerking van gegevens in het VIES en
tot eerdere uitwisseling van VIES-informatie. In het verleden verstreken er soms bijna zes
maanden tussen de datum van een intracommunautaire levering en het moment waarop
de EU-lidstaat van de intracommunautaire verwerving werd geïnformeerd. Deze periode
is sinds de invoering van de nieuwe Europese wetgeving teruggebracht tot maximaal twee
maanden (of vier maanden bij het kwartaalschema). Het veelvuldiger indienen van opgaven
van intracommunautaire leveringen heeft een positief effect op de uitwisseling van VIESinformatie tussen EU-lidstaten via Eurofisc.
Uit de bevindingen in België blijkt dat de overgrote meerderheid van grote fraudeurs in de
praktijk gebruikmaakt van het kwartaalschema.
In Nederland maken veel handelaren, met name in het midden- en kleinbedrijf, gebruik
van de vrijstelling van de verplichting tot het indienen van maandelijkse verzamellijsten.

Vergelijk de verzamellijsten van intracommunautaire leveringen door handelaren met hun
btw-aangiften
Gegevens over intracommunautaire leveringen en de daarmee gemoeide bedragen moeten gecontroleerd worden op consistentie met de gegevens over leveringen in de btw-aangiften van de
betreffende handelaar.
In België worden bij vergelijking vaak afwijkingen aangetroffen, maar in de meeste gevallen
zijn er geen aanwijzingen voor grootscheepse fraude.
In Duitsland is er nog geen procedure van kracht voor het vergelijken van deze gegevens.
Het Bundesrechnungshof heeft onlangs verslag uitgebracht aan het Ministerie van Financiën en de Begrotingscommissie over de kwestie van het elektronisch vergelijken van gegevens over intracommunautaire leveringen in de verzamellijsten met de gegevens in de
desbetreffende btw-aangiften. Het Bundesrechnungshof kwam met de aanbeveling een
dergelijke procedure zo spoedig mogelijk in te voeren. Het federale Ministerie van Financiën heeft die aanbeveling onderschreven. Er is een werkgroep ingesteld die inmiddels al
verscheidene voorstellen heeft ingediend.
In Nederland vergelijkt de Belastingdienst, net als in 2009, nog steeds ieder kwartaal de
voor het VIES ingediende gegevens met de corresponderende btw-aangiften.

Zorg voor uniforme regels inzake verschuldigdheid van btw om problemen bij de vergelijking met VIES-gegevens uit andere lidstaten terug te dringen
Verschillen in de regels voor verschuldigdheid van btw zijn een van de onderliggende oorzaken van
problemen bij de vergelijking met VIES-gegevens. Harmonisatie is dus noodzakelijk om het aantal
afwijkingen te beperken.
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De harmonisatie van de regels voor de verschuldigde btw blijft problematisch voor de
Belgische, Duitse en Nederlandse belastingautoriteiten. Een van de inleidende overwegingen van Richtlijn 2008/117/EG van de Raad luidt als volgt: “Om kruiscontroles op zinvolle
wijze te kunnen inzetten voor de bestrijding van fraude, moeten intracommunautaire transacties voor hetzelfde belastingtijdvak worden aangegeven door de leverancier en door de verwerver of de afnemer.” Nadere discussie en maatregelen op EU-niveau zijn nodig om dit
voornemen te realiseren.
Evenals in 2009 is harmonisatie van de regels voor de toewijzing van transacties aan tijdvakken nog altijd noodzakelijk om dit probleem te helpen ondervangen.

Overweeg vergelijking van afzonderlijke transacties als oplossing voor de lange termijn
Vergelijking op een lager aggregatieniveau zou als oplossing voor de toekomst overwogen kunnen
worden. Gegevens zouden dan op transactieniveau met elkaar vergeleken worden.
Deze aanbeveling is nog steeds valide, maar vergelijking per afzonderlijke transactie is een
oplossing die, gezien haar complexiteit, wellicht pas op de lange termijn te realiseren is.

Neem de bij gegevensvergelijking gevonden afwijkingen op in het systeem voor risicobeoordeling
Afwijkingen die bij gegevensvergelijking gevonden worden kunnen als indicator samen met andere
signalen bij het risicobeheer betrokken worden.
Het Belgische systeem voor risicobeoordeling maakt op twee verschillende manieren gebruik van afwijkingen die bij de gegevensvergelijking worden aangetroffen.
•

•

Bij de algemene strijd tegen fraude worden afwijkingen tussen gegevens in de nationale
btw-aangiften en gegevens in de via VIES van andere EU-lidstaten ontvangen verzamellijsten gebruikt in een systeem voor data mining. Dit betekent dat deze afwijkingen
één van meerdere elementen vormen voor het identificeren van risicogevoelige gevallen.
Snellere verwerking van VIES-gegevens heeft hierop geen invloed, aangezien de data
mining slechts eenmaal per jaar plaatsvindt. Verder moeten de grootste afwijkingen alsnog door de controlekantoren onderzocht worden.
Bij de bestrijding van carrouselfraude worden bij gegevensvergelijking gevonden afwijkingen aan het eind van elk kwartaal als risicofactor gehanteerd. In de tussenliggende
maanden worden andere parameters gebruikt.

In Duitsland blijft de vergelijking van VIES-gegevens met de uit andere EU-lidstaten ontvangen informatie beperkt tot ondernemers die geen of slechts gedeeltelijk recht hebben
op vooraftrek. Een groep deskundigen werkt momenteel aan een project om hier ook de
ondernemers bij te betrekken die recht hebben op volledige vooraftrek.
Het centraal verbindingsbureau (CLO) van de Nederlandse Belastingdienst stuurt per regio
maandelijks tien opmerkelijke afwijkingen door voor nader onderzoek. Analyse van die
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afwijkingen brengt doorgaans administratieve verschillen en fouten aan het licht. Slechts
zelden is er sprake van fraude.

Versterk het risicobeheer bij de controle van btw-aangiften
Het risicobeheersysteem voor de controle van btw-aangiften kan verbeterd worden door alle beschikbare informatiebronnen in combinatie met elkaar te gebruiken.
De Belgische belastingautoriteiten maken, evenals in 2009, uitgebreid gebruik van data
mining-technieken, waarbij verschillende categorieën belastingplichtigen worden onderscheiden en rond de 100 variabelen worden toegepast. Doel daarvan is bestanden te identificeren die voor nader onderzoek in aanmerking komen.
In Duitsland vindt in beginsel elke keer dat een belastingplichtige een btw-aangifte doet
een risicobeoordeling plaats. Dit kan dus maandelijks zijn, driemaandelijks of jaarlijks. Het
systeem voor risicobeheer bestaat uit diverse modules met verschillende doelstellingen
(zoals het opsporen van fraude of het selecteren van gevallen die voor een btw-controle in
aanmerking komen). De evaluatie van deze modules kan nieuwe waarschuwingssignalen
opleveren, maar ook leiden tot het schrappen van signalen die niet zinvol zijn gebleken. Ter
zake opgeleide medewerkers van btw-afdelingen zorgen voor effectieve verwerking van de
waarschuwingssignalen en voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen.
Sinds kort worden de gegevens uit de btw-aangiften tijdens de verwerking elektronisch
vergeleken met andere databases.
Het systeem dat door de Nederlandse Belastingdienst wordt gebruikt is, evenals in 2009,
gebaseerd op risicoanalyse. De criteria voor de risicoselectie worden regelmatig geactualiseerd.
Gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten
Evalueer de doeltreffendheid van de gegevensuitwisseling tussen lidstaten
Niet geëvalueerd wordt in hoeverre de gegevensuitwisseling die met het oog op preventie en/of
detectie van fraude tussen lidstaten plaatsvindt, doeltreffend is. Een dergelijke evaluatie is echter
wel geboden, aangezien ons onderzoek uitwijst dat slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. Uit de bevindingen van het onderzoek
blijkt dat verzoeken om informatie doorgaans wel nuttig zijn voor het verklaren van administratieve afwijkingen (die deels samenhangen met de onbetrouwbaarheid van de VIES-gegevens), maar
slechts zelden resulteren in de opsporing van fraude.

In Europees verband heeft in 2011, na klachten over misbruik van bepaalde soorten SCAC16formulieren, een evaluatie plaatsgevonden van het gebruik van deze formulieren. De
EU-lidstaten hebben ingestemd met het voorstel in de toekomst nog maar één type SCACformulier te gebruiken.

16 Standing Committee on Administrative Cooperation (Permanent Comité inzake administratieve samenwerking op
het gebied van de indirecte belastingen).
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In België, Duitsland en Nederland is de doeltreffendheid van de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten niet systematisch door de belastingautoriteiten geëvalueerd. Die autoriteiten zijn echter op basis van hun ervaring overtuigd van het nut van gegevensuitwisseling
tussen de verschillende fraude-eenheden (SCAC 383). Daarnaast zijn de belastingautoriteiten van mening dat de introductie van Eurofisc de mogelijkheden voor rechtstreekse
uitwisseling van gegevens tussen de fraude-eenheden heeft verbeterd.

Handel verzoeken om informatie op tijd af (artikel 5, EU Verordening 1798/2003)
Gegevens uitwisselen kost tijd en in veel gevallen worden de uiterste termijnen overschreden.
Volgens de inleidende overwegingen van de nieuwe EU-Verordening betreffende de administratieve samenwerking “zijn de in deze verordening voor het verstrekken van inlichtingen
gestelde termijnen als niet te overschrijden maximumtermijnen te beschouwen”. Uit dit gezamenlijke vervolgonderzoek is echter gebleken dat de tijdige beantwoording van verzoeken
om inlichtingen nog steeds een probleem is.
In België wordt vooralsnog slechts beperkt gebruikgemaakt van internationale gegevensuitwisseling via gestandaardiseerde SCAC-formulieren. In de jaren 2008, 2009 en 2010 is
dit gebruik zelfs verder afgenomen. Er is wat betreft de tijdige verwerking door de Belgische
belastingautoriteiten van buitenlandse verzoeken om inlichtingen nog geen voortgang geboekt. Gedurende 2008, 2009 en 2010 werd gemiddeld circa 46 % van de verzoeken niet
tijdig beantwoord.
In Duitsland is, net als in België, het aantal verzoeken gedaald. Het aandeel van vertraagde
reacties door de Duitse belastingautoriteiten is gedaald van 38 % in 2008 tot 25 % in 2010.
Het verzamelen en analyseren van informatie over binnenlandse risicogevoelige ondernemers behoort tot de voornaamste taken van de KUSS, een afdeling van het federale Ministerie van Financiën. Sinds het najaar van 2007 heeft de KUSS haar inspanningen op dit
gebied opgevoerd. De KUSS analyseert de reacties van andere EU-lidstaten op verzoeken
om inlichtingen. Die informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde belastingautoriteiten.
Uit gegevens van de Nederlandse Belastingdienst blijkt dat tijdige gegevensuitwisseling
nog altijd problematisch is. Tussen de fraude-eenheden onderling worden gegevens echter doorgaans wel tijdig uitgewisseld en met de nodige prioriteit behandeld. Volgens een
schatting van het Nederlandse centraal verbindingsbureau is in 2010 en 2011 bijna 35 %
van de reguliere verzoeken om inlichtingen (SCAC 2004) te laat door de Belastingdienst
beantwoord. Die vertraging is vooral te wijten aan de tijd die de regionale belastingkantoren nodig hebben om de vragen te beantwoorden en hun antwoorden terug te sturen naar
het centraal verbindingsbureau. Tussen 2009 en 2011 werd bijna 50 % van alle Nederlandse
verzoeken om inlichtingen van andere EU-lidstaten te laat beantwoord.
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Bevorder de uitwisseling van gegevens tussen fraude-eenheden en verruim de steun voor
Eurocanet als nuttig instrument voor gegevensuitwisseling
Eurocanet wordt in België en Nederland als een succesvol instrument gezien. De Duitse belastingautoriteiten nemen echter niet actief aan Eurocanet deel. Verruiming van de reikwijdte van Eurocanet, waaraan zoveel mogelijk EU-lidstaten zouden moeten deelnemen, zou nuttig zijn. Daarom
verdient het aanbeveling alle obstakels weg te nemen die een belemmering zouden kunnen vormen voor het gebruik van het netwerk.
In november 2010 werd Eurocanet vervangen door Eurofisc. Dit heeft een positief effect
gehad op de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten. Binnen Eurofisc worden vier werkgebieden onderscheiden:

Werkgebied Eurofisc

Aantal deelnemers

Voorzitter

27 (alle EU-lidstaten)

Frankrijk

2: Auto’s, vliegtuigen en schepen

20

Luxemburg

3: CPC17 4200

20

Oostenrijk

27 (alle EU-lidstaten)

Nederland

1: Missing Traders

4: ‘Observatory’
2

De invoering van werkgebied 4 (Observatory) binnen Eurofisc bevordert de snelle uitwisseling van informatie over nieuwe ontwikkelingen en fraudepatronen.
Duitsland nam niet actief deel aan Eurocanet, aangezien de rechtsgrond niet toereikend
werd geacht. Dankzij de oprichting van Eurofisc is die rechtsgrond nu wel aanwezig en
neemt ook Duitsland inmiddels actief deel aan het nieuwe netwerk.
Volgens de belastingautoriteiten in België, Duitsland en Nederland is de samenwerking
binnen Eurofisc zinvol, maar is het nog te vroeg voor een grondige evaluatie van de doelmatigheid van Eurofisc.

2.3

Repressie

Repressie betreft onderzoek, vervolging, bestraffing en schikking met betrekking tot fraudegevallen. Evenals het gezamenlijk rapport 2009 is dit follow-uprapport gericht op de repressie van fraude in de drie onderzochte landen en op de managementinformatie die beschikbaar is over de resultaten van onderzoek, vervolging en schikking van fraudegevallen.

17 CPC = Customs Procedure Code.
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Status per aanbeveling
Zorg voor nauwe samenwerking tussen opsporingsdiensten/openbaar ministerie en de
belastingautoriteiten
Nauwe samenwerking tussen opsporingsdiensten/openbaar ministerie en de belastingautoriteiten is noodzakelijk voor een succesvolle aanpak van fraude.

Wat betreft de samenwerking tussen de belastingautoriteiten en het openbaar ministerie
hebben zich in België geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.
In Duitsland heeft de KUSS een coördinerende taak ten aanzien van repressie. Sinds het
gezamenlijk rapport 2009 zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd.
•
•

•

De KUSS informeert de centrale contactpunten binnen de deelstaten in een vroeg stadium via ‘nieuwsbrieven’.
De KUSS heeft tijdens de behandeling van specifieke gevallen coördinatieoverleg met
de desbetreffende Duitse en buitenlandse functionarissen georganiseerd om nadere activiteiten te bespreken.
Het Ministerie van Financiën en de deelstaten hebben overeenstemming bereikt over
een speciaal controlekader voor het opsporen van ‘ploffers’.

Ondanks deze verbeteringen zijn er nog enkele obstakels die de samenwerking in de weg
staan, vooral als gevolg van uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de gegevensuitwisseling. De KUSS en de centrale contactpunten in de deelstaten voeren regelmatig
overleg om ervaringen uit te wisselen en recente trends en beste werkwijzen te bespreken
voor de vroegtijdige detectie van frauduleuze constructies. Volgens de KUSS verstrekken
de deelstaten doorgaans alleen relevante informatie als zij verwachten daar aanvullende
informatie voor terug te krijgen die bijdraagt aan de beoordeling of vervolging van individuele gevallen.
Wat betreft Nederland werd in het gezamenlijk rapport 2009 al gewag gemaakt van een
goede samenwerking tussen de verschillende instanties. Hierin is sindsdien geen verandering gekomen.

Zorg voor managementinformatie over fraudegevallen en misgelopen btw-ontvangsten
Managementinformatie over gevallen van intracommunautaire btw-fraude en de daardoor misgelopen btw-ontvangsten is slechts in beperkte mate voorhanden. Het is niet bekend hoe groot de
totale financiële schade als gevolg van carrouselfraude is. Informatie over die schade is nuttig om
te meten of fraudebestrijdingsmaatregelen doeltreffend zijn en om te bepalen in welke omvang
middelen voor de aanpak van fraude beschikbaar moeten worden gesteld
In België is managementinformatie voorhanden over het aantal gevallen van carrouselfraude dat aan het licht is gekomen, het desbetreffende verlies van btw-ontvangsten en
de opgelegde boetes. De schade is ten opzichte van het begin van de eeuw weliswaar sterk
afgenomen, maar blijft aanzienlijk. Het grootste deel van de te innen bedragen is nog steeds
terug te voeren op enkele grote fraudegevallen.

INTRACOMMUNAUTAIRE BTW-FRAUDE: opvolgingsaudit/ 67

Evenals in 2009 beschikt de Duitse Belastingdienst niet over managementinformatie omtrent het aantal gevallen van intracommunautaire fraudegevallen en de bijbehorende gederfde btw-inkomsten. Dit werd bevestigd in de antwoorden van de federale regering op
een verzoek van politici met betrekking tot “maatregelen om btw-fraude te voorkomen en
evaluatie van bestaande strategieën om de btw-kloof te dichten”18 . Het Ministerie van Financiën verwijst naar de verantwoordelijkheid van de deelstaten. Het ministerie beschikt
niet over de desbetreffende statistieken van de deelstaten omtrent de detectie van fraudegevallen en de omvang daarvan.
In Nederland is de managementinformatie over intracommunautaire btw-fraude sinds 2009
verbeterd. Er worden maandelijkse managementrapportages opgesteld met informatie over
gevallen van carrouselfraude en ramingen van de schade die door deze vorm van fraude
wordt veroorzaakt. De inspanningen in Nederland om signalen van intracommunautaire
btw-fraude te onderzoeken zijn sinds 2009 aanzienlijk opgevoerd. Dit is een resultaat van
het nationale rapport van 2009, omdat de staatssecretaris extra middelen heeft ingezet
voor dit doel, op basis van de aanbevelingen van het rapport van 2009.

Lage invorderingspercentages voor misgelopen btw-ontvangsten onderstrepen het belang
van preventie en vroegtijdige detectie
Uit de beschikbare informatie blijkt dat de financiële schade ten gevolge van carrouselfraude ten
opzichte van andere vormen van fraude relatief groot is, terwijl van de verschuldigde bedragen
uiteindelijk slechts een klein percentage wordt geïnd.

In België en Nederland wordt nog altijd slechts een klein deel van de wegens carrouselfraude gederfde inkomsten ingevorderd.
De wijze waarop de Duitse belastingdienst btw-fraude aanpakt is ongewijzigd gebleven.
Volgens het federale Ministerie van Financiën wordt noch de omvang van de gederfde btwinkomsten noch het inningspercentage van de verschuldigde belasting geëvalueerd.
In alle drie de landen richten de belastingautoriteiten zich op preventie, vroegtijdige opsporing en snelle reactie.

18 Dit antwoord is op 5 mei 2011 in druk gepubliceerd onder nummer 17/5751.
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Uit de bevindingen van de follow-up van het gezamenlijk rapport 2009 blijkt dat er op sommige gebieden vooruitgang is geboekt in de strijd tegen intracommunautaire btw-fraude.
Op andere terreinen is de stand van zaken echter niet significant gewijzigd sinds het gezamenlijk rapport 2009.
Er is bijvoorbeeld vooruitgang zichtbaar in de wijze waarop de belastingautoriteiten inactieve ondernemers met een geldig btw-nummer benaderen. Onderzoek naar deze gevallen
begint in een eerder stadium en zo nodig worden btw-nummers ingetrokken. De belastingautoriteiten onderzoeken ook mogelijkheden voor verbetering van de risicoanalyse en
het volgen van fraudepatronen. Dankzij de snellere verwerking van gegevens in het VIES
voortvloeiend uit EU-wetgeving, kunnen signalen van fraude eerder worden onderkend en
kan de derving van btw-inkomsten dus ook in een eerder stadium worden gestopt. Ook
de oprichting van Eurofisc wordt als een positieve ontwikkeling beschouwd, omdat deze
instantie bijdraagt aan samenwerking tussen de fraude-eenheden van alle EU-lidstaten.
Er zijn echter ook terreinen waarop geen significante positieve ontwikkelingen te bespeuren zijn. Zo is er nog altijd meer aandacht nodig voor bestrijding van het misbruik van
bestaande btw-nummers via de overdracht van de eigendom van ondernemingen. In veel
gevallen gebruiken fraudeurs deze overdracht als alternatief voor het oprichten van een
nieuwe onderneming. Na 2009 zijn de EU-normen voor registratie en uitschrijving niet
meer gewijzigd om de belastingautoriteiten meer ruimte te geven op te treden wanneer
(een poging tot) fraude wordt vermoed.
Nieuwe EU-regels hebben weliswaar maandelijkse verzamellijsten geïntroduceerd, maar
dit heeft de problemen bij de vergelijking met VIES-gegevens niet verminderd. Aan de belangrijke randvoorwaarde dat “transacties voor hetzelfde belastingtijdvak moeten worden
aangegeven door de leverancier en door de verwerver of de afnemer” is niet voldaan. Dit is
een van de obstakels die verbetering van de procedure voor de gegevensvergelijking door de
belastingautoriteiten in de weg staan. De harmonisatie van de regels voor de verschuldigde
btw blijft problematisch.
Dat geldt ook voor de tijdige verwerking van verzoeken om inlichtingen via het gebruik van
SCAC-formulieren19 . De doelmatigheid van deze vorm van gegevensuitwisseling voor het
detecteren van fraude is niet systematisch geëvalueerd.
De beschikbare informatie van de belastingautoriteiten geven de indicatie van een vermindering van de derving van btw-inkomsten als gevolg van carrouselfraude in België en
Nederland. Hieraan heeft bijgedragen dat frauduleuze constructies eerder kunnen worden
gedetecteerd dankzij risicobeoordeling en de internationale uitwisseling van gesignaleerde
risico’s tussen de fraude-eenheden van de EU-lidstaten. Evenals in 2009 kon de Duitse federale belastingdienst geen kwantitatieve informatie verstrekken over de gederfde inkomsten
als gevolg van carrouselfraude, omdat dit tot de verantwoordelijkheden van de deelstaten
behoort.
Wat betreft de toekomst is duidelijk dat carrouselfraude een bedreiging zal blijven zolang
de huidige ‘tijdelijke’ btw-regeling binnen de EU van kracht is. Dit betekent dat de belas-

19 Met name SCACform 2004.
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tingautoriteiten voortdurend aandacht zullen moeten besteden aan deze vorm van fraude.
Zodra de inspanningen ter bestrijding van intracommunautaire btw-fraude verslappen, is
het zeer wel denkbaar dat de gederfde btw-inkomsten zullen toenemen, doordat carrouselconstructies pas in een later stadium aan het licht komen. Om te kunnen focussen op de
meest waardevolle instrumenten in de strijd tegen dit type fraude is het essentieel dat de
doelmatigheid van fraudebestrijdingsmaatregelen systematisch wordt geëvalueerd en dat
de door carrouselfraude ontstane verliezen en nieuwe ontwikkelingen en trends in frauduleuze praktijken voortdurend worden gevolgd.
Op EU-niveau wijzen de resultaten van het gezamenlijke vervolgonderzoek wederom op
de noodzaak van nauwe samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten
in de strijd tegen carrouselfraude. In dit verband is het belangrijk dat de btw-procedures
en -standaarden voor bijvoorbeeld de registratie en uitschrijving van btw-nummers en
regels voor de verschuldigde btw worden geharmoniseerd. Ook de samenwerking tussen
fraude-eenheden via Eurofisc blijft een belangrijk element voor de toekomst.
De resultaten van dit gezamenlijke vervolgonderzoek bevestigen de toegevoegde waarde
van samenwerking op dit gebied tussen rekenkamers, omdat het helpt om van elkaar te
leren. Dit gezamenlijke follow-uprapport kan ook van nut zijn voor EU-instellingen die betrokken zijn bij de strijd tegen intracommunautaire btw-fraude en biedt bijvoorbeeld suggesties voor verbeteringen in de EU-regelgeving. De drie bij deze trilaterale audit betrokken
rekenkamers zullen de voortgang in de strijd tegen intracommunautaire btw-fraude blijven
volgen, onder meer via de btw-werkgroep van het Contactcomité van de rekenkamers van
de Europese Unie.
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BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

CLO

Central Liaison Office

CPC

Customs Procedure Code

Ecofin

Raad Economische en Financiële Zaken van de Europese Unie

EU

Europese Unie

Eurocanet

European Carousel Network

KUSS

Coördinerende eenheid voor bijzondere btw-onderzoeken en daarmee verband houdende belastingcontroles (Duitsland)

MTIC

Missing Trader Intra-Community Fraud (intracommunautaire carrouselfraude)

SCAC

Standing Committee on Administrative Cooperation (Permanent Comité
inzake administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen)

VIES

VAT Information Exchange System (systeem voor uitwisseling van btw-informatie)
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