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Elektronische handel nog steeds kwetsbaar voor
de ontduiking van btw en douanerechten, aldus
EU-controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moet nog een oplossing worden
gevonden voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van de juiste bedragen aan btw en
douanerechten op elektronische handel. In het bijzonder zijn de EU-controles ontoereikend om
fraude te voorkomen en misbruik op te sporen terwijl de handhaving van de inning nog steeds
niet doeltreffend is. Met recente ontwikkelingen en nieuwe bepalingen voor 2021 worden
echter een aantal vastgestelde tekortkomingen aangepakt, aldus de controleurs.
In de EU is de Europese Commissie verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid, strategieën
en wetgeving op het gebied van douane en belasting. Zoals bij alle goederen en diensten innen
de lidstaten btw en douanerechten op grensoverschrijdende elektronische handelstransacties.
Vanwege de aard ervan is elektronische handel in dit opzicht bijzonder gevoelig voor
onregelmatigheden.
De controleurs beoordeelden of de Commissie een degelijk regelgevings- en controlekader had
vastgesteld en of de controlemaatregelen van de lidstaten de volledige inning van btw en
douanerechten op via het internet verhandelde goederen en diensten hebben helpen
waarborgen. Ze hebben ook rekening gehouden met de waarschijnlijke impact van de
wetswijzigingen in het btw-pakket voor elektronische handel die in 2021 in werking zullen treden.
“Tekortkomingen bij de inning van btw en douanerechten hebben gevolgen voor de begrotingen
van de lidstaten en de EU”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het verslag. “Elektronische handel is bijzonder vatbaar voor misbruik en
de kwetsbaarheid ervan voor onregelmatigheden en fraude is nog niet volledig beperkt.”
Internationale samenwerking is van essentieel belang om te waarborgen dat ontvangsten uit
elektronische handel volledig worden geïnd. De controleurs merken echter op dat de bestaande
regelingen niet ten volle worden benut en dat de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten
en met niet-EU-landen ontoereikend is. Bovendien wijzen de controleurs erop dat de handhaving
van de inning van btw en douanerechten niet doeltreffend is. De lidstaten zijn niet in staat
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deugdelijke en gemeenschappelijke ramingen te verstrekken van de btw-kloof, te weten het
verschil tussen hetgeen er moet worden geïnd en hetgeen daadwerkelijk wordt geïnd. In het
algemeen kunnen de belastingautoriteiten niet waarborgen dat het juiste bedrag aan btw op het
juiste moment wordt betaald aan de juiste lidstaat.
Verder wijzen de controleurs op het gebrek aan doeltreffende controles van de
grensoverschrijdende elektronische handel. Volgens hen laten de controles die worden
uitgevoerd door de nationale belastingautoriteiten te wensen over en zijn de
monitoringactiviteiten van de Commissie ontoereikend. Zo kan de EU misbruik niet voorkomen,
zoals in het geval van goederen die opzettelijk lager worden gewaardeerd dan de
drempelbedragen voor de vrijstellingen van btw en/of douanerechten.
Met betrekking tot de nieuwe bepalingen die in 2021 in werking zullen treden, erkennen de
controleurs dat er positieve ontwikkelingen zijn. Deze zijn erop gericht enkele tekortkomingen
van het huidige kader te verhelpen, waaronder het gebrek aan btw-aansprakelijkheid van
tussenpersonen. Er moeten echter nog steeds belangrijke problemen worden aangepakt. De
controleurs menen met name dat onderwaarderingen hoogstwaarschijnlijk zullen blijven bestaan
bij de nieuwe regels.
Om de vastgestelde uitdagingen beter aan te pakken, wordt het verslag afgesloten met een
aantal aanbevelingen aan de Commissie en de lidstaten. De controleurs vragen hen onder meer
om:
•

de inachtneming van de drempels voor btw en douanerechten door handelaren
zorgvuldig te controleren;

•

een methode te ontwikkelen voor het opstellen van ramingen van de btw-kloof door
niet-naleving;

•

het gebruik van geschikte technologische systemen voor inning te onderzoeken om btwfraude op het gebied van elektronische handel aan te pakken.

Noot voor de redactie
Het EU-douanerecht is voornamelijk vastgelegd in het douanewetboek van de Unie, terwijl de
btw wordt geregeld in de btw-richtlijn.
Met het “pakket elektronische handel” van de EU, dat op 1 december 2016 door de Commissie
werd voorgelegd en eind 2017 door de Raad werd goedgekeurd, moest een aantal in het verslag
besproken tekortkomingen worden aangepakt. Het werd opgesteld in het kader van de strategie
voor de digitale eengemaakte markt van de EU. De eerste hervormingen met betrekking tot de
btw traden op 1 januari 2019 in werking. Andere maatregelen zullen in 2021 van kracht worden.
Speciaal verslag nr. 12/2019 “Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de
inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden” is beschikbaar op
de ERK-website (eca.europa.eu) in 23 EU-talen.
Kwesties inzake btw en douanerechten zijn ook aan bod gekomen in andere recente speciale
verslagen van de ERK, met name Speciaal verslag nr. 24/2015 over de aanpak van
intracommunautaire btw-fraude en Speciaal verslag nr. 19/2017 over invoerprocedures.
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De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet.
Contactpersoon voor dit verslag
Vincent Bourgeais — E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: +352 691 551 502
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