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Praktijk: Fraude

BONAFIDE CLIËNTEN WORDEN DE DUPE

Bedrijven die (ongewild) betrokken raken in carrouselfraude kunnen flinke 
schade oplopen, en hun accountant kan daarvan een deel op zijn bord krijgen. 
Belastingdienst en FIOD bieden bij ‘signalen’ hun expertise aan en kijken mee. 
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 ‘I
n het kader van het Europese btwsysteem hoef je 
geen btw te betalen als je naar een andere EUland 
exporteert. De buitenlandse afnemer wordt dus 
geen btw in rekening gebracht. (...) De goederen 

gaan niet de grens over, maar linea recta naar een (…) 
vennootschap die (…) is opgericht door het fraudesyn
dicaat. Deze vennootschap verkoopt de goederen in  
Nederland en berekent daar zoals het hoort (…) btw 
over. Kassa dus! (…) De consequenties voor de bonafide 
onderneming/leverancier kunnen zijn dat als de fiscus 
er achter komt dat de goederen in Nederland zijn afge
zet, hij de btw moet gaan betalen. Hij kan (bij affa
briekleveringen, red.) immers niet aantonen dat de 
goederen daadwerkelijk over de grens zijn gegaan. 
Vaak verkopen wij de goederen overigens iets onder de 
als normaal geldende prijzen om daarmee een hogere 
omzetsnelheid te creëren.’
Dat schrijft voormalig fraudeur Aad de Bruijn in 1996 in 
Firma Fraude, ‘een handleiding om door te dringen in de 
mistige wereld van ondernemende misdadigers en  
misdadige ondernemers’. De bekeerde fraudeur gaf het 
boek uit via zijn Stichting Preventie Economische  
Criminaliteit, waarvan de laatste jaren weinig meer is 
vernomen. Dat kun je helaas niet zeggen van de btw 
en carrouselfraude zelf.

Verleggingsregeling
Een groot deel van de 193 miljard euro die de fiscus in 

de Europese Unie misloopt is het gevolg van fraude. 
Deze ‘tax gap’ is sinds 2003 bijna verdubbeld. Om car
rousel en btwfraude te bestrijden, wisselen de belas
tingdiensten in Europa gegevens uit via Eurofisc. Om 
de fraude te voorkomen zou het btwsysteem moeten 
worden hervormd. Maar als men het daar op Europees 
niveau al over eens wordt, duurt dat nog lang. Onder
tussen proberen Belastingdienst en FIOD carrousel
fraude daarom alvast op nationaal niveau aan te pak
ken. Btwnummers waarmee enige tijd nihilaangiften  
worden ingediend, worden na een kort onderzoek  
geschrapt en risicovolle btwnummers worden ‘gemo
nitord’.
Verder geldt sinds enige tijd een verleggingsregeling 
voor mobiele telefoons, chips, spelcomputers, tablets 
en laptops. Deze regeling neemt de carrouselfraudeurs 
de wind uit de zeilen. De essentie van de carrouselfrau
de is immers dat de eerste binnenlandse schakel in de 
carrousel zich door een buitenlandse bedrijf goederen 
laat leveren tegen het nultarief. De tweede schakel  
levert deze goederen  vaak alleen op papier  door aan 
de derde schakel tegen het normale btwtarief. Via an
dere afnemers en leveranciers komen de goederen op 
papier uiteindelijk weer via het buitenland bij de eerste 
binnenlandse schakel terecht. Tegen de tijd dat de  
Belastingdienst door heeft dat dit bedrijf de berekende 
btw niet heeft afgedragen, is het ‘geploft’. 

Ploffers
De verleggingsregeling verplicht de ‘ploffer’ de btw te 
verleggen naar de derde schakel in de keten. Als een 
‘ploffer’ voor meer dan tienduizend euro aan mobiele 
telefoons, chips, spelcomputers, tablets of laptops uit 
het buitenland doorlevert, kan hij geen btw in reke
ning brengen.
Het is volgens Carla van Rijn (FIOD) een probaat middel 
tegen carrouselfraude. Maar omdat het een forse in

Stop carrouselfra ude

‘ BTW-FRAUDEURS VERZINNEN 
STEEDS NIEUWE GOEDEREN OM 
DOOR DE KETEN TE POMPEN.’

Signalen
•  Er wordt gehandeld in risicovolle goederen, zoals dure auto’s, edelmetalen, 

parfums, onderdelen van computerapparatuur.

•  De transacties volgen elkaar in hoog tempo op.

•  Er zijn geen voorraden .

•  De goederen liggen bij freight forwarders.

•  Leveranciers en afnemers veranderen snel.

•  De leveranties verlopen via onnodig veel en onverklaarbare schakels in een 

keten, die allemaal winst moeten maken, maar toch scherpe prijzen hebben.

•  Het bedrijf maakt ineens een flinke omzet met branchevreemde goederen.

•  Er wordt betaald op rekening van een offshore-bank, payment platform of 

aan een derde partij.
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Stop carrouselfra ude
breuk vormt op het  btwsy
steem, moet  Nederland 
steeds toestemming aan de 
Europese Commissie vragen 
om goederen onder deze re
geling te laten vallen.
Want carrouselfraude kan 
met alles, dus verzinnen 
btwfraudeurs steeds nieu
we goederen om door de  
keten te pompen: van edel
metalen tot CO2emissie
rechten en van parfums tot dure auto’s. Zodra 
de fiscus zicht krijgt op nieuwe vormen wil zij de des
betreffende goederen onder de verleggingsregeling laten 
vallen. De procedures om toestemming van de Europese 
Commissie te krijgen, zijn sinds kort versneld.

Geen voorraden
Via grootschalige dataanalyse en gegevensuitwisse
ling met het buitenland proberen FIOD en Belasting
dienst zo vroeg mogelijk zicht te krijgen op  
lopende carrousels en nieuwe vormen van carrousel
fraude. Niet alleen omdat op die manier de schade voor 
de schatkist lager uitvalt. Maar ook omdat bonafide be
drijven ongewild een schakel kunnen worden in de 
malafide carrousel. Die bedrijven lopen het risico van 
een flinke naheffing als de fiscus stelt dat de onderne
mer wist of had moeten weten dat hij onderdeel uit
maakt van de btwfraude. 
Menno Griffioen (Belastingdienst): “Vaak hebben be
drijven die ergens in de keten zitten een boekhouder of 
accountant. Die accountant moet zijn klanten screenen 
en goed letten op signalen van fraude.
In Nederland zien we carrouselfraude vooral bij de 
handel in luxe goederen, zoals dure auto’s. Wat verder 
opvalt is dat er heel snel wordt gehandeld. Er zijn ook 
geen voorraden en er worden nauwelijks kosten ge
maakt voor opslag.”

‘Branche-vreemdgaan’
“De omzetten zijn soms enorm, maar de bedrijven heb
ben hooguit een kantoortje in een bedrijfsverzamelge
bouw”, vervolgt Griffioen. “Je ziet alleen een papier

stroom. Daarbij zijn de goederen vaak nog eerder 
verkocht dan ingekocht. De winstmarges zijn vaak  
laag en de leveringen lopen over onnodig veel schakels.  
Normaal gesproken heb je maximaal drie á vier scha
kels, ook al omdat elke schakel zijn marge moet hebben.
Bij carrouselfraude wisselen de bedrijven continu van 
leveranciers en klanten, terwijl een gewone onderne
mer doorgaans graag bestendige zakenrelaties wil.  
Ook zie je vaak dat een carrouselondernemer ineens 
branchevreemd gaat. Zoals een beddenhandelaar die  
in CO2rechten gaat handelen of een autodealer die  
ineens een flinke omzet maakt met een ander merk. 
Let op waar de betalingen heengaan. Als een Duits be
drijf aan een Nederlandse onderneming levert, ligt het 
niet voor de hand dat er moet worden betaald op een 
bankrekening in Hongkong. Eén zo’n signaal zegt niet 
dat er sprake is van carrouselfraude. Het gaat in de 
praktijk altijd om een combinatie. Maar zo’n signaal 
kan wel een trigger zijn.”

SEAT-dealer
Een typisch voorbeeld van carrouselfraude is dat van een 
SEATdealer in de regio Rijnmond. De dealer kreeg op 
papier Mercedessen en andere merken geleverd door een 
Duits bedrijf. De auto’s gingen naar een  ander bedrijf in 
Nederland, maar de dealer kreeg de facturen. Volgens de 
facturen waren de auto’s al  verkocht, voordat zij werden 
ingekocht.
Op basis van een rapport van de FIOD legde de belasting

MENNO GRIFFIOEN: ‘WIJ WILLEN 
ONDERNEMERS EN ADVISEURS 
WAARSCHUWEN, ZODAT ZE WETEN 
WAT DE RISICO’S ZIJN EN DAAROP 
ALERT ZIJN.’

‘ VAAK ZIE JE DAT EEN CARROUSEL-
ONDERNEMER INEENS BRANCHE-
VREEMD GAAT.’
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inspecteur een naheffingsaanslag op van 2,5 miljoen 
euro. De dealer maakte bezwaar: hij was slechts finan
cier en heeft de leveringen feitelijk nooit ontvangen.  
De inspecteur verlaagde de aanslag tot 2,4 miljoen euro. 
De dealer ging in beroep, maar de Rechtbank Den Haag 
gaf de fiscus gelijk. Omdat de facturen werden gestuurd 

naar de dealer en de dealer daarin wordt genoemd als 
degene aan wie de auto’s zijn geleverd, mag de fiscus er
van uitgaan dat de auto’s inderdaad zijn geleverd aan de 
dealer. Tenzij deze het tegendeel bewijst. Dat tegenbe
wijs kon de dealer niet leveren. Dit vonnis is op 31 janua
ri 2014 in hoger beroep bevestigd. 

Tuchtklacht ALAAF
Een ouder voorbeeld maakt duidelijk hoe een accoun
tant uiteindelijk een deel van de schade op zijn bord 
kan krijgen. Vorig jaar zei de Rechtbank Arnhem dat 
VWGNijhof 1,6 miljoen euro met wettelijke rente moet 
betalen aan de Nijmeegse onderneming ALAAF. De 
voorganger van deze onderneming had van 1996 tot 
1999 ten onrechte het nultarief toegepast bij afhaal
transacties en kreeg een naheffing van 1,5 miljoen 
euro. Het ging weliswaar om ‘intracommunautaire le
veringen’, maar volgens Mededeling 38 van de minister 
van Financiën moet degene die de goederen in ont
vangst neemt afhaalverklaringen ondertekenen wil hij 
voor dat nultarief in aanmerking komen. Bij een belas
tingcontrole bleek dat twintig procent van de verklarin
gen onvolledig of onjuist was ingevuld. 
ALAAF diende een tuchtklacht in tegen de accountant. 
De Raad van Tucht legde in 2003 een schriftelijke waar
schuwing op, omdat de accountant een goedkeurende 
verklaring had gegeven zonder deugdelijke grondslag. De 

Btw-fraude in cijfers

De ‘tax gap’ in de Europese Unie bedraagt 193 miljard euro per jaar. Een groot 

deel is het gevolg van fraude. In 2003 was ‘de kloof’ nog 100 miljard. 

De Nederlandse antifraudeaanpak heeft de volgende resultaten:

• aantal afgevoerde btw-nummers in 2012 65.000 

• idem eerste halfjaar 2013 34.000 

•  aantal risicovolle btw-nummers dat permanent wordt  

‘gemonitord’ 30.000

• totaal bedrag naheffingsaanslagen in 2012  92 miljoen euro

• idem eerste halfjaar van 2013 23 miljoen euro

• totaal bedrag boetes in 2012 20 miljoen euro

• idem eerste halfjaar 2013 3 miljoen euro
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Ondernemer A levert goederen 
aan B in Nederland. Omdat dit 
een grensoverschrijdende 
levering binnen de EU is, brengt 
hij geen btw in rekening.

B verkoopt  aan C en brengt 

Die btw moet hij afdragen aan 
de Belastingdienst, maar doet 
hij niet. Hij fraudeert. 

C B, 

voorbelasting. 
C levert de goederen weer door 
aan ondernemer D, met btw.

D kan echter ook weer de 
goederen leveren aan A. Omdat 
dit een levering is tussen twee 
EU-landen, levert D de goederen 
tegen het . 

Carrouselfraude
Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die btw wel in rekening brengt.

A
B C

D

Géén btw
afdracht

... wel
btw teruggave

De carrousel kan weer 
opnieuw beginnen...

‘ DE GOEDEREN ZIJN VAAK NOG EERDER  
VERKOCHT DAN INGEKOCHT.’

Bron: Belastingdienst
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Vragen en meldingen
In geval van vragen, twijfels of signalen kunnen accoun-

tants contact opnemen met de btw-fraude-eenheid van 

de FIOD: FIOD.Vat.Fraudunit@belastingdienst.nl.
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Ondernemer A levert goederen 
aan B in Nederland. Omdat dit 
een grensoverschrijdende 
levering binnen de EU is, brengt 
hij geen btw in rekening.

Verlegt deze ondernemer B de 
btw naar een andere onderne-
mer C, dan brengt B geen btw in 
rekening, maar zet B op de 
factuur ‘btw verlegd’.  

C betaalt de btw en berekent 
deze door aan D, de eindgebrui-
ker.

BTW-verleggingsregeling
Als een ondernemer btw in rekening brengt over zijn omzet, betaalt hij die aan de Belastingdienst. Verlegt deze ondernemer (B) 
de btw naar een andere ondernemer (C), dan brengt B geen btw in rekening, maar zet B op de factuur 'btw verlegd'.  

OP DE FACTUUR
B vermeldt btw-nummer van C
(aan wie de btw is verlegd). 

IN DE BTW-AANGIFTE
B vult in voor welke omzet de 
btw is verlegd.
C 
en de naar hem verlegde btw in.

FACTUUR

omzetten uit intracommunautaire leveringen waren zo 
substantieel en de onvolkomenheden in de afhaalverkla
ringen zo evident dat deze fouten bij een zorgvuldige ac
countantscontrole naar boven hadden moeten komen. In 
beroep sloot het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
zich hierbij aan (JT200558).
De rechtbank Arnhem bouwde voort op deze uitspraken 
en stelde vast dat de accountant te kort is geschoten in 
zijn zorgplicht. VWGNijhof wil vanwege de geheimhou
dingsplicht niets over de zaak zeggen.

Twijfels delen
Een bonafide cliënt en zijn accountant hebben er dus be
lang bij om een eventuele fraude bijtijds te stoppen en 
contact op te nemen met de Belastingdienst. Menno 
Griffioen: “Als je niets doet, wordt de fraude groter en 
groter. En uiteindelijk komen we er wel achter.”
Carla van Rijn: “Wij willen de ondernemers en hun advi
seurs waarschuwen, zodat ze weten wat de risico’s zijn, 
daarop alert zijn en niet aan de btwfraude gaan deelne
men. Wij hopen dat accountants goed opletten en het 
melden als zij nieuwe leveranciers zien. Dan kijken wij 

‘ ALS ACCOUNTANTS NIEUWE  
LEVERANCIERS ZIEN, KIJKEN WIJ 
MET ZE MEE. DAT IS EEN AANBOD 
DAT JE NIET KUNT AFSLAAN.’

met ze mee. Ja, dat is een aanbod dat je niet kunt af
slaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als het 
bedrijf de fraude niet aanpakt en doorgaat dan pakken 
wij door. Ons primaire doel is de fraude te stoppen.”
Menno Griffioen: “Als een accountant denkt ‘ik heb hier 
geen goed gevoel bij’, deel die twijfels dan met ons. Je 
hoeft niet meteen de naam van de klant te noemen. Wij 
bieden onze expertise aan. Accountants kunnen altijd bij 
ons terecht.” (Zie kader.)

Verplicht melden
Accountants zijn verplicht fraude en ongebruikelijke 
transacties te melden. Momenteel loopt er een zaak bij de 
Accountantskamer tegen een accountant die verzuimde 
de Belastingdienst op de hoogte te stellen van de btw
fraude van zijn cliënt, een veehouder uit Wijk bij Duur
stede. Deze fraude kostte de schatkist 2,5 miljoen euro. 
De uitspraak van de Accountantskamer wordt in mei 2014 
verwacht.Carla van Rijn: “Accountants moeten het niet 
zo ver laten komen Zij moeten zeggen: wij kennen de  
risico’s nu, wij moeten onszelf, de klant en de maat
schappij hiervoor behoeden.” 

Kleur: fc1000-21-4000-1066 NBA 2014-5

Jaarrekening sbr

Bekijk de online demo op 
www.infi ne.nl of bel
085 - 7 600 500
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