
NL 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Persbericht 
Luxemburg, 5 juli 2018 

 
 

EU-controleurs gaan btw en douanerechten bij elektronische 
handel onderzoeken 

De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle om na te gaan hoe doeltreffend de 
EU het hoofd biedt aan de uitdagingen van elektronische handel op het gebied van btw en 
douanerechten. Ze zal het regelgevings- en controlekader van de Europese Commissie voor 
elektronische handel en samenwerking tussen lidstaten onderzoeken dat ervoor moet zorgen 
dat btw en douanerechten op elektronische handelstransacties volledig worden geïnd. De 
controleurs hebben vandaag een achtergronddocument over de inning van btw en 
douanerechten op elektronische handel gepubliceerd als bron van informatie voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp.  

De Europese Unie bevordert elektronische handel om ervoor te zorgen dat bedrijven en 
consumenten internationaal op het internet op dezelfde wijze kunnen kopen en verkopen als op 
hun lokale markten. Elektronische handel is echter nog gevoelig voor onregelmatigheden met 
betrekking tot btw en douanerechten. Dit is direct van invloed op de begrotingen van de lidstaten 
en indirect op de EU-begroting omdat het de douanerechten en op btw gebaseerde bijdragen 
van lidstaten vermindert. De Europese Commissie raamt de totale btw-verliezen bij 
grensoverschrijdende elektronische handel die voortvloeien uit de vrijstelling van zendingen met 
een geringe waarde op wel 5 miljard EUR per jaar. 

“Tot nu toe is de inning van btw en douanerechten bij grensoverschrijdende elektronische handel 
gevoelig voor onregelmatigheden. De huidige regelingen zijn met name vatbaar voor misbruik 
door leveranciers van buiten de EU. Dit brengt handelaren uit de EU in een zeer nadelige positie 
en leidt tot inkomstenverlies voor de EU”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. 

Hoewel met de eengemaakte markt de grenscontroles voor handelsverkeer binnen de EU tussen 
de lidstaten zijn afgeschaft, worden er nog steeds douanecontroles toegepast aan de 
buitengrenzen van de Unie en worden deze toegepast op alle niet-Uniegoederen die een lidstaat 
binnenkomen. Diensten die digitaal van buiten de EU worden geleverd, vormen in dit opzicht een 
bijzonder risico; omdat ze fysiek geen enkele grens overschrijden, worden ze niet onderworpen 
aan dezelfde controles als goederen die de EU binnenkomen. 
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De controle omvat bezoeken aan Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Ierland en Zweden. Het 
verslag zal naar verwachting medio 2019 worden gepubliceerd. 

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het achtergronddocument van de 
Europese Rekenkamer. Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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