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Vergoeding van btw op het gebied van uitgaven voor
cohesie is problematisch, aldus EU-controleurs
Volgens een nieuwe snelle evaluatie van de Europese Rekenkamer is de vergoeding van belasting
over de toegevoegde waarde (btw), een belangrijk kostenelement op het gebied van EU-uitgaven
voor cohesie en foutgevoelig, en worden EU-middelen niet altijd optimaal gebruikt. De controleurs
zijn van mening dat overheidsinstanties niet meer vergoed moeten worden voor de btw met
betrekking tot uitgaven voor cohesie in de periode na 2020.
Met EU-uitgaven op cohesiegebied is vaak de subsidiëring van de aankoop van goederen of diensten
gemoeid, en de btw op dergelijke aankopen kan tot een vijfde van de totale projectkosten uitmaken.
In de regel komt btw alleen in aanmerking voor EU-cofinanciering indien deze volgens de nationale
wetgeving niet kan worden teruggevorderd.
Na de analyse van gegevens die over een aantal jaren zijn verzameld, wijzen de controleurs op het feit
dat de vergoeding van btw niet alleen vaak een bron van fouten is, maar ook kan leiden tot een
suboptimaal gebruik van EU-middelen. Dit heeft met name gevolgen voor overheidsinstanties die EUsteun ontvangen, zoals nationale, regionale en lokale overheidsinstanties.
De controleurs wijzen op een aantal gevallen die geen optimaal gebruik van EU-middelen inhouden.
Zo kan het ministerie van een lidstaat een infrastructuurproject uitvoeren en btw declareren als
subsidiabele kosten voor vergoeding door de EU. Tegelijkertijd vloeien de btw-ontvangsten met
betrekking tot het project echter via het belastinginningstelsel naar de lidstaat. De vergoeding zal
bijgevolg de daadwerkelijk door de lidstaat gedane uitgaven overcompenseren.
“De EU-vergoeding aan een lidstaat kan zelfs hoger zijn dan de werkelijke kosten van een project”,
aldus Tony Murphy, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de snelle
evaluatie. “Dit geldt met name voor grote infrastructuurprojecten met een hoog EUcofinancieringspercentage.”
In haar voorstel voor de wetgeving op cohesiegebied na 2020 stelt de Europese Commissie voor om
btw, of deze nu terugvorderbaar is of niet, te vergoeden voor projecten die minder dan 5 miljoen EUR
kosten. Op basis van hun evaluatie blijven de controleurs bij hun eerder te kennen gegeven mening
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de door de Europese Rekenkamer vastgestelde snelle
evaluatie.
Het volledige document is terug te vinden op www.eca.europa.eu.
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dat btw niet aan overheidsinstanties moet worden vergoed. Bijgevolg stellen ze voor de voorgestelde
wetgeving te herzien.

Noot voor de redactie
Btw is een indirecte belasting op de consumptie van goederen en diensten, en wordt geregeld bij
wetgeving die op lidstaatniveau wordt vastgesteld. Het normale btw-tarief in de EU loopt uiteen van
17 % in Luxemburg tot 27 % in Hongarije. Om te zorgen voor enige mate van harmonisatie in de
gehele EU, werd in het kader van de btw-richtlijn van 2006 een gemeenschappelijk stelsel vastgesteld
dat de lidstaten in hun nationale regels moeten verwerken. Geregistreerde bedrijven brengen btw in
rekening over verkopen en dragen de geïnde bedragen over aan de nationale belastingautoriteit. Zij
kunnen op hun beurt verzoeken om teruggave van de btw die in rekening is gebracht over hun eigen
aankopen van goederen en diensten. Aan het einde van het proces vloeit de gehele btw-component
van de eindprijs in de staatsbegroting. Eindverbruikers hebben geen recht op teruggave en betalen
bijgevolg de totale hoeveelheid btw.
In snelle evaluaties van vraagstukken worden de feiten vastgesteld en gepresenteerd met betrekking
tot specifieke kwesties of problemen. Ze zijn geen controleverslagen.
Dit evaluatiedocument vormt een aanvulling op de opmerkingen die zijn gemaakt over btw in de
jaarverslagen van de Europese Rekenkamer en de opvattingen die zijn geformuleerd in haar Advies
nr. 6/2018 over het voorstel van de Commissie met betrekking tot de toekomstige btw-behandeling in
de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen. Het is in het Engels beschikbaar op de
website van de ERK eca.europa.eu; andere talen volgen te zijner tijd.
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