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30 november 2017

Europa wil btw-fraude autohandel aanpakken
De Europese Commissie voert de druk op de lidstaten op om beter en sneller belastinggegevens met
elkaar uit te wisselen. EU-commissaris Pierre Moscovici hoopt met nieuwe regels de fraude met btw
terug te kunnen dringen, onder meer bij de handel in auto's.
Zo wil Moscovici (Belastingen en Douane) Europese fraudedeskundigen toegang geven tot de gegevens van de
nationale instellingen voor de registratie van gemotoriseerde voertuigen, zoals de Nederlandse RDW. Volgens de
Fransman is gesjoemel met de verkoop van auto's "een belangrijke bron van btw-fraude".
Voor nieuwe en recente auto's is het hele verkoopbedrag belastbaar, terwijl voor tweedehandsvoertuigen alleen over de
verkoopwinst btw wordt geheven. Fraudeurs maken van het verschil misbruik door ook nieuwere auto's als gebruikt te
verkopen, geeft Brussel als voorbeeld. Frauderen gebeurt ook online, en bij verkopen van de ene naar de andere
lidstaat.
De commissie stelt daarom voor de databanken van nationale overheden te koppelen aan de Europese fraudedienst
OLAF, Europol en het nieuwe Europese Openbaar Ministerie. Moscovici wil Euro sc, het netwerk van fraude-experts
dat op Frans-Nederlands initiatief sinds 2010 informatie uitwisselt, meer bevoegdheden geven om
grensoverschrijdend fraudeonderzoek te doen. Ook gesjoemel met btw bij de import van producten uit niet-EU-landen
moet beter worden aangepakt. Hiervoor wil de commissie meer lijntjes uitzetten tussen de douanediensten en
nationale belastingautoriteiten.
Brussel schat dat jaarlijks vijftig miljard euro aan btw-inkomsten in de EU verloren gaat door fraude. De inkomsten uit
btw-fraude wordt volgens de commissie vaak aangewend voor criminele activiteiten, waaronder de nanciering van
terrorisme. In de EU bestaat geen uniform btw-tarief en bestaan er lage en hoge tarieven voor verschillende producten
en diensten. Op de meeste producten wordt het hoge tarief geheven, in Nederland is dat 21 procent maar bijvoorbeeld
in Duitsland 19 en Hongarije 27 procent.
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Invallen bij autobedrijven vanwege fraude
De politie en de FIOD hebben vijftien invallen gedaan bij verschillende
bedrijven en woningen, vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude,
mogelijk witwassen en... 

NIEUWS

22 juni 2018

EU-ministers akkoord over aanpak btw-fraude
De EU voert de strijd tegen btw-fraude op. Nationale belastinggegevens
worden elektronisch aan elkaar gekoppeld om snel zicht te krijgen op
verdachte gevallen. Ook... 
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22 mei 2018

Twijfels over Europese aanpak btw-fraude
In Nederland wordt hevig getwijfeld aan de voorstellen die de Europese
Commissie vorig jaar lanceerde om grensoverschrijdende btw-fraude aan te
pakken. “De verandering... 
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30 april 2018

Snel aast op EU-akkoord aanpak btw-fraude
Staatssecretaris Menno Snel hoopt dat de EU-ministers van Financiën
zaterdag een politiek akkoord bereiken over de aanpak van btw-fraude door
nationale belastinggegevens... 
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08 februari 2018

EU-parlement spit verder naar belastingfraude
Het Europees Parlement gaat nader onderzoek doen naar nanciële misdaden
en belastingontduiking en -ontwijking. De leiders van de grote fracties zijn
overeengekomen... 

