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Het Center for Social and Economic Research heeft in opdracht van de Europese Commissie de jaarlijkse studie naar de
btw-kloof, ook wel VAT-Gap genoemd, uitgebracht. Met het rapport worden de lidstaten van de Europese Unie op de hoogte
gebracht over het totale bedrag aan btw dat binnen de Europese Unie is geïnd alsook verloren gaat.

De jaarlijkse studie is gepubliceerd in het rapport ‘Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States (2019
Final Report)’ waarin deze btw-kloof is berekend door de verwachte btw-inkomsten en de daadwerkelijk geïnde btw van een
lidstaat van elkaar af te trekken. De uitkomst van deze berekening per lidstaat vormt de basis van de schatting van het
inkomstenverlies door belastingfraude, belastingontduiking, belastingontwijking, maar ook door faillissementen, financiële
insolventies of misrekeningen.
De conclusie van de studie is dat de beschikbare btw-inningscijfers aangeven dat het totale bedrag aan verloren btw in alle
lidstaten van de EU bij elkaar genomen in 2017 geschat wordt op € 137,5 miljard. Dit betekent een verlies van 11,2% van de
totale btw-inkomsten binnen de EU.
Een verlies van € 137,5 miljard is bijna de helft van alle uitgaven van de Nederlandse overheid als begroot voor het jaar
2020 (€ 302 miljard). Het absolute bedrag is enorm en juist daarom lijkt alle nuance te zijn verdwenen als het gaat om het
aanpakken van de btw-kloof. Beleidsmakers lijken er namelijk vanuit te gaan dat het verlies aan btw-inkomsten te wijten is
aan btw-fraude. Nuance is echter noodzakelijk omdat in het geheel niet duidelijk is hoe deze btw-kloof is ontstaan en welk
bedrag met btw-fraude samenhangt.
Voordat btw-regels worden aangepast, verleggingsregelingen worden doorgevoerd of het gehele btw-systeem om de schop
gaat om ‘fraude’ te bestrijden, dient eerst onderzocht te worden waaruit de btw-kloof bestaat. Wetgevende macht, past u op!

Een samenvatting van het rapport

Sinds 2013 wordt onderzoek gedaan naar de btw-kloof. De btw-kloof wordt berekend aan de hand van het verschil tussen
de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk binnengekomen bedrag van alle lidstaten samen.
De totale belastingverplichting van alle lidstaten samen is voor 2017 geschat op ruim € 1,22 biljoen, dat betreft een stijging
van 2,9% ten opzichte van 2016. De btw-inkomsten bedroegen in 2017 € 1,08 biljoen, wat een stijging van 4,1% met zich
meebrengt. Nu de daadwerkelijke btw-inkomsten sterker zijn gegroeid dan de geschatte belastingverplichtingen in de
lidstaten, is de btw-kloof ten opzichte van 2016 relatief kleiner geworden. Dit heeft geleid tot een daling van 12,2% naar
11,2%, wat neerkomt op een absolute afname van de btw-kloof met € 8 miljard.
Van de 28 EU-lidstaten is in maar liefst 25 landen de btw-kloof als percentage van de geschatte belastingverplichting
gedaald, de grootste daling is te zien in Malta (–7,5%) en Polen (–6,4%). Een stijging van de btw-kloof ten opzichte van
2016 is in slechts drie landen het geval, een stijging in Griekenland (+2,6%), Letland (+1,9%) en een lichte stijging in
Duitsland (+0,2%).
Niet alleen de verschillen in verandering van de btw-kloof ten opzichte van 2016 zijn groot. De btw-kloof varieert van 0,6%
van de geschatte belastingverplichting in Cyprus tot een btw-kloof van 35,5% in Roemenië. Roemenië voert daarmee
samen met Griekenland (33,6%) en Litouwen (25,3%) de lijst aan.
Nederland heeft in 2017 de btw-kloof verder weten te beperken. In 2017 is de btw-kloof afgenomen met 0,5%. Daarmee
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komt Nederland op een btw-kloof van 5,2% in 2017, een bedrag van ruim € 2,7 miljard dat aan btw is misgelopen. Deze
dalende trend is al langer zichtbaar, zo is er ten opzichte van 2013 in Nederland een daling van ruim 5% zichtbaar.
Het rapport leert ons dus dat de lidstaten in 2017, naar schatting, ongeveer € 137,5 miljard aan btw-inkomsten zijn
misgelopen. Ondanks het enorme bedrag, laat het rapport zien dat het jaar 2017 een vermindering van de btw-kloof laat
zien ten opzichte van de afgelopen jaren. De btw-kloof is, zoals het huidige onderzoek laat zien, nog nooit zo laag geweest.
Een positieve ontwikkeling!

Voorspelling 2018: Nederland onder 5%

Nog niet eerder heeft het team van experts van CASE zich uitgelaten over daaropvolgende jaren. In het rapport over 2017
waagt het team zich aan een voorspelling over de btw-kloof voor het jaar 2018.
De voorspelling is dat de dalende trend van de btw-kloof zich zal voortzetten in 2018. Verwacht wordt zelfs dat de btw-kloof
in 2018 onder de € 130 miljard zal dalen.
Specifiek voor Nederland is de voorspelling ook positief. De verwachting is dat de btw-kloof in Nederland in 2018 minder
dan 5% zal zijn, er wordt zelfs een daling tot 4% verwacht.

Akkoord over nieuwe regels voor uitwisseling betalingsgegevens btw

Recent heeft de Europese Commissie gemeld dat de lidstaten op 8 november 2019 overeenstemming hebben bereikt over
nieuwe regels die fraude in de e-commercesector aanpakken en daarmee het btw-stelsel van de EU verbeteren.
Aanleiding hiervoor is mede de omvang van de btw-kloof van de afgelopen jaren geweest. Deze btw-kloof zal blijven
bestaan zolang de inning van btw samenhangt met menselijk handelen zonder dat sprake hoeft te zijn van frauderende
ondernemers.
De nieuwe regels zullen naar verwachting in januari 2024 in werking treden, twee jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling
was. Onbekend is nog welke (extra) administratieve last bij de ondernemer wordt neergelegd. Wat wel duidelijk is, is dat het
gaat om regels die het gemakkelijker (moeten) maken om belastingfraude bij grensoverschrijdende e-handelstransacties op
te sporen.
Concreet liggen deze nieuwe regels vast in twee wetteksten:
1 Wijziging van de Btw-richtlijn, waarmee vereisten worden opgelegd aan betalingsdienstaanbieders om gegevens

over grensoverschrijdende e-handelstransacties bij te houden. Deze gegevens worden vervolgens onder strikte
voorwaarden – ook wat betreft gegevensbescherming – ter beschikking gesteld aan de nationale
Belastingdiensten.

2 Wijziging van de verordening over administratieve samenwerking op het gebied van btw. Hierin wordt
nauwkeurig beschreven hoe de nationale Belastingdiensten zullen samenwerken om btw-fraude op te sporen en
de naleving van btw-verplichtingen te controleren.

Deze regels vormen een aanvulling op het btw-regelgevingskader voor e-handel dat vanaf januari 2021 in werking zal
treden en dat naast vereenvoudigde btw-regels voor onlinebedrijven ook nieuwe btw-verplichtingen invoert voor
onlinemarktplaatsen.
Beide wetgevingsvoorstellen moeten het opsporen van belastingfraude door de autoriteiten van de lidstaten
vergemakkelijken en het onlangs bij de richtlijn btw op e-handel gewijzigde btw-regelgevingskader aanvullen. Doel van de
voorstellen is:
• EU-regels in te voeren op grond waarvan de lidstaten de door betalingsdienstaanbieders langs elektronische

weg beschikbaar gestelde gegevens op geharmoniseerde wijze kunnen verzamelen; en
• een nieuw centraal elektronisch systeem, genaamd CESOP, op te zetten voor de opslag van betalingsgegevens

en voor de verdere verwerking daarvan door fraudebestrijdingsambtenaren in de lidstaten, binnen het kader van
Eurofisc (het netwerk voor de multilaterale uitwisseling van vroegtijdige waarschuwingssignalen ter bestrijding
van btw-fraude).

Dankzij de nieuwe regels zullen de lidstaten de elektronisch beschikbare gegevens van betalingsdienstaanbieders zoals
banken, die bij nagenoeg alle transacties van onlineaankopen betrokken zijn, op geharmoniseerde wijze kunnen
verzamelen. Daarnaast wordt een nieuw centraal elektronisch systeem voor de opslag van betalingsinformatie opgezet. Het
systeem zal door nationale fraudebestrijdingsambtenaren worden gebruikt om de informatie verder te verwerken. De
informatie mag door lidstaten alleen gebruikt worden voor het opsporen van en onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude.
Ondanks dat het opsporen van btw-fraude prioriteit is, dient het uitgangspunt van de Btw-richtlijn en het algemene btw-
systeem niet gefrustreerd te worden. De lidstaten moeten ervoor waken dat het btw-systeem geen lappendeken van
speciale regels en complexe regelgeving wordt voor verschillende types btw-ondernemers waardoor fraude wellicht beter
kan worden opgespoord, maar de btw-kloof alsnog groter wordt door complexe wetgeving en onwerkbare (oninbare)
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situaties.

Het innen over de grens?

Zoals gezegd staat de aanpak van fraude hoog op de agenda binnen de Europese Unie. Als naar de btw-kloof wordt
gekeken dan valt dat ook te verklaren, maar nuance is geboden. De btw-kloof (€ 137,5 miljard) lijkt enorm, maar valt relatief
gezien mee als gekeken wordt naar de totale btw-opbrengst: € 1,08 biljoen.
Van de btw-kloof is het echter ook niet mogelijk een bedrag aan btw-fraude toe te rekenen. Desondanks blijft volgens de
commissaris voor Economische en Financiële zaken, Belastingen en Douane, Pierre Moscovici, een grondige hervorming
van het btw-stelsel nodig om de btw-kloof te verkleinen.
Ondanks dat het 2019 Final Report voor ‘btw-fraude’ waarschuwt, stuurt het tegelijkertijd niet aan op een efficiënte of
geautomatiseerde wijze van heffen en innen van belastingen voor de verschillende belastingautoriteiten of de daarmee
samenhangende internationale samenwerking.
Ook laat het 2019 Final Report niet zien hoeveel btw alsnog wordt geïnd door middel van het correctiemechanisme van ‘wist
of behoorde te weten’ bij btw-fraude (HvJ Italmoda). Van btw-fraude is volgens het HvJ sprake indien de belastingplichtige
zich schuldig maakt aan belastingfraude (de pleger), maar ook wanneer de belastingplichtige wist of had moeten weten dat
hij met zijn aan- of verkoop deelnam aan een handeling die onderdeel is van btw‑fraude (zie ook BTW-bulletin 2019/57, ‘De
bewijslast bij btw-fraude: “wist of behoorde te weten”’ van R. Jeronimus en R. Vos).
Ingeval van fraude wordt het recht op toepassing – via het Unierecht – van de vrijstelling (toepassing nultarief) of het recht
op aftrek van voorbelasting ontzegd. In de casus van Schoenimport Italmoda Mariano Previti vof (zaak C‑131/13) werd het
recht op de vrijstelling (ICL) ten aanzien van de leveringen aan Italië ontzegd en werd een (Nederlandse) naheffingsaanslag
omzetbelasting opgelegd omdat elders in de keten (Italië) sprake zou zijn van btw-fraude.
Het 2019 Final Report laat enkel het resultaat zien van de ‘verwachte btw-inkomsten’ en de ‘geïnde btw’ in relatie tot een
specifieke lidstaat. Het innen van niet-verwachte btw door fraude over de grens komt in het rapport in het geheel niet aan de
orde. Inkomsten voor een lidstaat die worden geïnd op grond van ‘wist of had moeten weten’ is daadwerkelijk geïnde btw,
maar is daarentegen geen verwachte btw-inkomst.
In theorie (puur hypothetisch) is het mogelijk dat Nederland 100% van de door haar verwachte btw zou innen, maar met de
uitspraken van het HvJ via ‘wist of had moeten weten’ is het voor Nederland mogelijk om daadwerkelijk 110% btw te innen.
Vorenstaande laat zich dan ook als volgt illustreren waarbij uitgegaan wordt van een btw-tarief van 21% en een bedrag van
€ 100:

Nederland A
ICL A-B
€ 100 (0%-tarief)

Italië B
ICV
Levering B - C
€ 100 + € 21 btw

Italië C
Levering B - C
€ 100 + € 21 btw

Italië D

Geen verwachte btw-inkomsten (ICL) Geen verwachte btw-
inkomsten (ICV)
Verwachte btw-inkomsten €
21 (B-C)

Verwacht + betaalt B
€ 100 + € 21
Verwachte btw-inkomsten € 21
(C-D)

Betaalt C
€ 100 + €
21

Correctie btw-fraude ‘wist of behoorde te
weten’

C = missing trader (btw-fraude)

Niet verwachte, maar wel geïnde btw-
inkomsten NL € 21 (A-B)

Misgelopen btw-inkomsten Italië
€ 21 (C-D)

Het innen van btw door fraude over de grens betekent wel dat de totale inkomsten alsook de btw-kloof op EU-niveau gelijk
blijven. De lidstaat die de verwachte btw-inkomsten misloopt, zal echter eerder geneigd zijn om Europese
antifraudemaatregelen te willen doorvoeren óf overige (goede) btw-ideeën willen blokkeren totdat specifieke
antifraudemaatregelen worden doorgevoerd, omdat de grote btw-kloof daartoe aanleiding geeft.
Als voorbeeld kan gedacht worden aan de uitruil tussen de toepassing van een algehele verleggingsregeling in de aanpak
van btw-fraude (specifieke wens van Tsjechië) en de verlaging van het btw-tarief voor elektronische publicaties, hetgeen
door Tsjechië werd geblokkeerd. Deze verlaging van het btw-tarief werd pas mogelijk nadat een compromis op zowel het
dossier van de verleggingsregeling als het dossier van e-publicaties was bereikt. Hierdoor kreeg Tsjechië een speciale
machtiging om in afwijking van de Btw-richtlijn de gewenste verleggingsregeling toe te passen (Uitvoeringsbesluit
2019/1903 - 8 november 2019 Machtiging van Tsjechië de veralgemeende verleggingsregeling toe te passen in afwijking
van art. 193 van Richtlijn 2006/112/EG).

Resumé
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Na de publicatie over de btw-kloof zal de roep naar antifraudemaatregelen, en de daarmee samenhangende administratieve
last voor btw-ondernemers, toenemen. Het 2019 Final Report rept echter met geen woord over een bedrag dat aan btw-
fraude valt toe te rekenen.
De uitspraak van de staatssecretaris in 2018 (Kamerstuk 22112, nr. 2652) dat tweederde deel van de VAT Gap wordt
veroorzaakt door verlies aan btw ten gevolge van faillissement, insolventie en rekenfouten (en daarmee de rest als gevolg
van fraude?) lijkt echter niet aan de hand van de cijfers in het 2019 Final Report gedaan te kunnen worden. Extra onderzoek
is daarvoor noodzakelijk.
De vraag die door de wetgever(s) moet worden beantwoord is of nieuwe wetgeving om btw-fraude te bestrijden wel zo hoog
op de agenda moet staan. Leidt deze ‘antifraudeoproep’ niet ten onrechte tot een (extra) administratieve last en risico’s voor
ondernemers?
Denk maar eens aan de per 1 januari 2020 ingevoerde antifraudemaatregel waardoor het btw-identificatienummer als
‘materiële’ voorwaarde moet gaan gelden. Deze maatregel verplicht ondernemers alle btw-identificatienummers van
afnemers in hun (ERP-)systeem vast te leggen en btw-identificatienummers op periodieke basis te valideren in het VIES-
systeem terwijl via de achterdeur een correcte Opgaaf ICP (eveneens) als voorwaarde gaat gelden voor het mogen
toepassen van de vrijstelling bij intracommunautaire leveringen.
Volgens ons dient de Europese Unie juist te investeren in ‘slimme’ administratieve verlichtingen voor de ondernemers met
als (neven)effect dat de btw-kloof in zijn geheel – waaronder btw-fraude – wordt verminderd, zoals het uitwisselen van real
time data, transaction network analysis (TNA) of blockchain.

 
Voetnoten

[1]
Mr. R. Jeronimus en mr. D.C. Molenaars zijn werkzaam bij Hertoghs advocaten in Rotterdam.
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