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Amendement 7
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens het aan de Commissie 
gepresenteerde eindverslag 2019 van het 
proces “Studie en verslagen over de btw-
kloof in de EU-28” beliep de btw-kloof, 
dat wil zeggen het verschil tussen de 
verwachte btw-ontvangsten en het 
daadwerkelijk geïnde bedrag aan btw, in 
de Unie 137,5 miljard EUR in 2017, 
oftewel 11,2 % van de totale verwachte 
btw-ontvangsten en 267 EUR aan 
gederfde ontvangsten per persoon in de 
Unie. Overigens zijn er grote verschillen 
tussen de lidstaten, met een btw-kloof die 
uiteenloopt van 0,6% tot 35,5%. Dit geeft 
het belang aan van meer 
grensoverschrijdende samenwerking voor 
een krachtdadiger aanpak van in het 
bijzonder btw-fraude in e-commerce, 
maar ook van btw-fraude in het algemeen 
(met inbegrip van carrouselfraude).

Or. en

Amendement 8
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Btw-fraude is vaak gekoppeld aan 
georganiseerde misdaad en een zeer klein 
aantal van die georganiseerde netwerken 
kan verantwoordelijk zijn voor miljarden 
euro’s aan grensoverschrijdende btw-
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fraude, hetgeen niet alleen gevolgen heeft 
voor de inning van opbrengsten in de 
lidstaten maar ook een negatieve impact 
heeft op de eigen middelen van de Unie. 
De lidstaten hebben derhalve een gedeelde 
verantwoordelijkheid om de btw-
opbrengsten van alle lidstaten te 
beschermen.

Or. en

Amendement 9
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Er dient een ambitieus mandaat 
voor het Europees Openbaar Ministerie te 
worden vastgesteld, in samenwerking met 
de nationale justitiële autoriteiten, 
teneinde te bewerkstelligen dat fraudeurs 
daadwerkelijk voor de rechter worden 
gebracht in de lidstaten, omdat elke 
georganiseerde grensoverschrijdende btw-
fraude moet worden aangepakt en de 
fraudeurs moeten worden bestraft.

Or. en

Amendement 10
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met een centraal elektronisch 
inlichtingensysteem CESOP waarin 
lidstaten betalingsinlichtingen doorgeven 
die zij op nationaal niveau opslaan, zou de 

(8) Met een centraal elektronisch 
inlichtingensysteem CESOP waarin 
lidstaten betalingsinlichtingen doorgeven 
die zij op nationaal niveau opslaan, zou de 
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doelstelling van de bestrijding van btw-
fraude in e-commerce doeltreffender 
worden verwezenlijkt. In dit systeem 
zouden de lidstaten, met betrekking tot 
individuele begunstigden, alle voor de btw 
relevante inlichtingen over 
betalingstransacties doorgeven en zou een 
volledig overzicht kunnen worden gegeven 
van betalingen die begunstigden hebben 
ontvangen van in de lidstaten gevestigde 
betalers. Voorts zouden door dit 
inlichtingensysteem meerdere registraties 
van dezelfde betalingstransacties kunnen 
worden herkend, zouden de van de 
lidstaten ontvangen inlichtingen worden 
opgeschoond (bijv. zouden dubbele items 
worden verwijderd, fouten in gegevens 
worden gecorrigeerd enz.) en zouden 
Eurofisc-verbindingsambtenaren van de 
lidstaten een kruiscontrole kunnen 
uitvoeren van betalingsgegevens en btw-
inlichtingen waarover zij beschikken en 
zouden zij opzoekingen kunnen doen voor 
onderzoeken naar vermoedelijke btw-
fraude of voor het opsporen van btw-
fraude.

doelstelling van de bestrijding van btw-
fraude in e-commerce doeltreffender 
worden verwezenlijkt. In dit systeem 
zouden de lidstaten, met betrekking tot 
individuele begunstigden, alle voor de btw 
relevante inlichtingen over 
betalingstransacties doorgeven en zou een 
volledig overzicht kunnen worden gegeven 
van betalingen die begunstigden hebben 
ontvangen van in de lidstaten gevestigde 
betalers. Voorts zouden door dit 
inlichtingensysteem meerdere registraties 
van dezelfde betalingstransacties kunnen 
worden herkend, zouden de van de 
lidstaten ontvangen inlichtingen worden 
opgeschoond (bijv. zouden dubbele items 
worden verwijderd, fouten in gegevens 
worden gecorrigeerd enz.) en zouden 
Eurofisc-verbindingsambtenaren van de 
lidstaten een kruiscontrole kunnen 
uitvoeren van betalingsgegevens en btw-
inlichtingen waarover zij beschikken en 
zouden zij opzoekingen kunnen doen voor 
onderzoeken naar vermoedelijke btw-
fraude of voor het opsporen van btw-
fraude. Alle lidstaten dienen in alle 
werkgroepen van Eurofisc 
vertegenwoordigd te zijn en 
dienovereenkomstig 
verbindingsambtenaren aan te wijzen.

Or. en

Amendement 11
Csaba Molnár

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De uitwisseling van 
betalingsinlichtingen tussen 
belastingautoriteiten is van cruciaal belang 
om fraude doeltreffend te kunnen 
bestrijden. Alleen de Eurofisc-
verbindingsambtenaren mogen de 

(11) De uitwisseling van 
betalingsinlichtingen tussen 
belastingautoriteiten is van cruciaal belang 
om fraude doeltreffend te kunnen 
bestrijden. Alleen de Eurofisc-
verbindingsambtenaren mogen de 
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betalingsinlichtingen verwerken en 
uitsluitend ten behoeve van het bestrijden 
van btw-fraude. Die inlichtingen mogen 
niet worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan die welke in deze 
verordening zijn vastgesteld, zoals 
commerciële doeleinden.

betalingsinlichtingen verwerken en 
uitsluitend ten behoeve van het bestrijden 
van btw-fraude. Die inlichtingen mogen 
niet worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan die welke in deze 
verordening zijn vastgesteld, zoals 
commerciële doeleinden, maar wel onder 
andere in het kader van de implementatie 
van Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis.

_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 2015 inzake de voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld of 
terrorismefinanciering, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 
(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

Or. en

Amendement 12
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Zeer weinig lidstaten 
publiceren schattingen van btw-verliezen 
die het gevolg zijn van 
intracommunautaire fraude. Met 
vergelijkbare gegevens over 
intracommunautaire btw-fraude zou een 
beter gerichte samenwerking tussen 
lidstaten kunnen worden bewerkstelligd. 
Daarom moet de Commissie samen met de 
lidstaten een gezamenlijke statistische 
benadering ontwikkelen om btw-fraude te 
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kwantificeren en te analyseren.

Or. en

Amendement 13
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is noodzakelijk en evenredig 
dat betalingsdienstaanbieders bescheiden 
met de inlichtingen over 
betalingstransacties gedurende twee jaar 
bewaren om de lidstaten te helpen bij de 
bestrijding van btw-fraude in e-commerce 
en het opsporen van fraudeurs. Deze 
periode is ook het noodzakelijke minimum 
voor lidstaten om doeltreffend controles uit 
te voeren en onderzoek te voeren naar 
vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op 
te sporen, en is evenredig met het oog op 
het omvangrijke volume 
betalingsinlichtingen en het gevoelige 
karakter ervan in termen van bescherming 
van persoonsgegevens.

(13) Het is noodzakelijk en evenredig 
dat betalingsdienstaanbieders bescheiden 
met de inlichtingen over 
betalingstransacties gedurende vijf jaar 
bewaren om de lidstaten te helpen bij de 
bestrijding van btw-fraude in e-commerce 
en het opsporen van fraudeurs. Deze 
periode is ook het noodzakelijke minimum 
voor lidstaten om doeltreffend controles uit 
te voeren en onderzoek te voeren naar 
vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op 
te sporen, en is evenredig met het oog op 
het omvangrijke volume 
betalingsinlichtingen en het gevoelige 
karakter ervan in termen van bescherming 
van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 14
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is noodzakelijk en evenredig 
dat betalingsdienstaanbieders bescheiden 
met de inlichtingen over 
betalingstransacties gedurende twee jaar 

(13) Het is noodzakelijk en evenredig 
dat betalingsdienstaanbieders bescheiden 
met de inlichtingen over 
betalingstransacties gedurende drie jaar 
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bewaren om de lidstaten te helpen bij de 
bestrijding van btw-fraude in e-commerce 
en het opsporen van fraudeurs. Deze 
periode is ook het noodzakelijke minimum 
voor lidstaten om doeltreffend controles uit 
te voeren en onderzoek te voeren naar 
vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op 
te sporen, en is evenredig met het oog op 
het omvangrijke volume 
betalingsinlichtingen en het gevoelige 
karakter ervan in termen van bescherming 
van persoonsgegevens.

bewaren om de lidstaten te helpen bij de 
bestrijding van btw-fraude in e-commerce 
en het opsporen van fraudeurs. Deze 
periode is ook het noodzakelijke minimum 
voor lidstaten om doeltreffend controles uit 
te voeren en onderzoek te voeren naar 
vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op 
te sporen, en is evenredig met het oog op 
het omvangrijke volume 
betalingsinlichtingen en het gevoelige 
karakter ervan in termen van bescherming 
van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 15
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Eurofisc-
verbindingsambtenaren van elke lidstaat 
moeten toegang kunnen krijgen en analyses 
maken van de inlichtingen over de 
betalingstransacties ten behoeve van de 
strijd tegen btw-fraude. Naar behoren 
gemachtigde personen van de Commissie 
mogen slechts toegang hebben tot deze 
inlichtingen voor zover zulks noodzakelijk 
is voor de ontwikkeling en het onderhoud 
van het centrale elektronische 
inlichtingensysteem. Beide groepen 
gebruikers moeten gebonden zijn door de 
in deze verordening vastgestelde 
vertrouwelijkheidsregels.

(14) De Eurofisc-
verbindingsambtenaren van elke lidstaat 
moeten toegang kunnen krijgen en analyses 
maken van de inlichtingen over de 
betalingstransacties ten behoeve van de 
strijd tegen btw-fraude. Naar behoren 
gemachtigde personen van de Commissie 
mogen toegang hebben tot deze 
inlichtingen voor zover zulks noodzakelijk 
is voor de ontwikkeling en het onderhoud 
van het centrale elektronische 
inlichtingensysteem, en om de goede 
implementatie van deze verordening te 
waarborgen. Beide groepen gebruikers 
moeten gebonden zijn door de in deze 
verordening vastgestelde 
vertrouwelijkheidsregels. Daarnaast moet 
de Commissie bezoeken aan de lidstaten 
kunnen brengen om te evalueren hoe de 
regelingen voor administratieve 
samenwerking functioneren.

Or. en
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Amendement 16
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Hoofdstuk II – afdeling – artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In afdeling 2 van HOOFDSTUK 
II wordt het volgende artikel toegevoegd:
“Artikel 12 bis
Alle lidstaten voeren een reeks 
operationele doelstellingen in voor het 
terugdringen van het percentage late 
antwoorden en het verbeteren van de 
kwaliteit van verzoeken om inlichtingen, 
en brengen de Commissie op de hoogte 
van deze doelstellingen.”

Or. en

Motivering

Ook bij voorgaande toetsingen van Verordening 904/2010 is reeds geconstateerd dat 
sommige lidstaten traag zijn met het geven van een inhoudelijk antwoord op 
informatieverzoeken van andere lidstaten. Indien alle lidstaten over operationele 
doelstellingen voor het verbeteren van de kwaliteit en de snelheid van de uitwisseling van 
informatie zouden beschikken, zou dat de lidstaten helpen bij het kwantificeren van progressie 
in de toekomst.

Amendement 17
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 24 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In CESOP worden de in lid 1, 2. In CESOP worden de in lid 1, 
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punten a) en b), bedoelde inlichtingen 
gedurende maximaal twee jaar na afloop 
van het jaar waarin de inlichtingen naar het 
systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.

punten a) t/m c), bedoelde inlichtingen 
gedurende maximaal vijf jaar na afloop van 
het jaar waarin de inlichtingen naar het 
systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.

Or. en

Amendement 18
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 24 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In CESOP worden de in lid 1, 
punten a) en b), bedoelde inlichtingen 
gedurende maximaal twee jaar na afloop 
van het jaar waarin de inlichtingen naar het 
systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.

2. In CESOP worden de in lid 1, 
punten a) en b), bedoelde inlichtingen 
gedurende maximaal drie jaar na afloop 
van het jaar waarin de inlichtingen naar het 
systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.

Or. en

Amendement 19
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Hoofdstuk X – artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) in artikel 36, lid 2, wordt het 
inleidend gedeelte vervangen door:

2. De verbindingsambtenaren van de 
lidstaten die aan een bepaald Eurofisc-
werkterrein deelnemen (hierna 
“deelnemende Eurofisc-
verbindingsambtenaren”), wijzen onder de 
deelnemende Eurofisc-

“2. De verbindingsambtenaren van de 
lidstaten die aan het desbetreffende 
Eurofisc-werkterrein deelnemen (hierna 
“deelnemende Eurofisc-
verbindingsambtenaren”), wijzen onder de 
deelnemende Eurofisc-
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verbindingsambtenaren voor een beperkte 
termijn een coördinator aan (hierna 
“Eurofisc-werkterrreincoördinatoren”). De 
Eurofisc-werkterreincoördinatoren hebben 
tot taak:

verbindingsambtenaren voor een beperkte 
termijn een coördinator aan (hierna 
“Eurofisc-werkterrreincoördinatoren”). De 
Eurofisc-werkterreincoördinatoren hebben 
tot taak:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

Amendement 20
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 24 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie geeft Eurofisc-
verbindingsambtenaren die in het bezit zijn 
van een gebruikersidentificatie voor 
CESOP, toegang tot de in CESOP 
opgeslagen inlichtingen wanneer die 
inlichtingen vereist zijn voor onderzoeken 
naar vermoedelijke btw-fraude of om btw-
fraude op te sporen.

De Commissie geeft Eurofisc-
verbindingsambtenaren die in het bezit zijn 
van een gebruikersidentificatie voor 
CESOP, toegang tot de in CESOP 
opgeslagen inlichtingen wanneer die 
inlichtingen vereist zijn voor onderzoeken 
naar vermoedelijke btw-fraude of om btw-
fraude op te sporen.

Daarnaast moet de Commissie bezoeken 
aan de lidstaten kunnen brengen om te 
evalueren hoe de regelingen voor 
samenwerking tussen de lidstaten met 
betrekking tot grensoverschrijdende btw-
fraude functioneren.

Or. en

Amendement 21
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 904/2010



PE643.162v01-00 12/14 AM\1192435NL.docx

NL

Artikel 37 – alinea 1 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het jaarlijkse verslag vermeldt ten minste 
in detail voor iedere lidstaat het aantal 
controles dat is uitgevoerd en de 
naheffingsaanslagen en inningen voor de 
btw als gevolg van de in overeenstemming 
met artikel 24 quinquies verwerkte 
inlichtingen.

Het jaarlijkse verslag vermeldt in ieder 
geval in detail voor iedere lidstaat:

- het aantal controles dat is uitgevoerd;
- het aantal ambtenaren dat toestemming 
heeft om in de kantoren van de 
administratieve autoriteiten van een 
andere lidstaat aanwezig te zijn en het 
aantal ambtenaren dat aanwezig is tijdens 
de administratieve onderzoeken die 
worden uitgevoerd op het grondgebied 
van de aangezochte lidstaat;
- het aantal gelijktijdige controles dat 
wordt uitgevoerd met één of meerdere 
lidstaten en het aantal ambtenaren dat 
deelneemt aan de pre-
selectiebijeenkomsten voor gelijktijdige 
controles;
- het aantal gemeenschappelijke 
controleteams waar elke lidstaat in heeft 
geparticipeerd;
- de actie die ondernomen is om de 
controleurs te informeren over de in deze 
verordening bedoelde instrumenten;
- het aantal gekwalificeerde 
personeelsleden voor het waarborgen van 
aanwezigheid in administratieve 
kantoren, deelname aan administratieve 
onderzoeken en gemeenschappelijke 
controles (als bedoeld in de artikelen 28 
t/m 30);
- het aantal personeelsleden in het unieke 
verbindingsbureau, andere aangewezen 
verbindingsafdelingen en bevoegde 
ambtenaren die rechtstreeks informatie 
kunnen uitwisselen op basis van deze 
verordening (als bedoeld in artikel 4) en 
hoe informatie wordt verzameld en tussen 
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deze organen wordt uitgewisseld; alsmede
- de naheffingsaanslagen en inningen voor 
de btw als gevolg van de in 
overeenstemming met artikel 24 quinquies 
verwerkte inlichtingen.

Or. en

Amendement 22
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Hoofdstuk XIII – artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) aan HOOFDSTUK XIII wordt het 
volgende artikel toegevoegd:
“Artikel 49 bis
De lidstaten en de Commissie richten een 
gemeenschappelijk systeem op voor het 
verzamelen van statistieken over 
intracommunautaire btw-fraude en 
publiceren nationale schattingen van btw-
verliezen die het gevolg zijn van deze 
fraude, evenals schattingen voor de Unie 
als geheel. De Commissie stelt door 
middel van uitvoeringshandelingen de 
praktische regelingen met betrekking tot 
een dergelijk statistisch systeem vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 58, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.”

Or. en

Motivering

Zeer weinig lidstaten publiceren schattingen van btw-verliezen die het gevolg zijn van 
intracommunautaire fraude. Met vergelijkbare gegevens over intracommunautaire btw-fraude 
zou een beter gerichte samenwerking tussen lidstaten kunnen worden bewerkstelligd. Daarom 
moet de Commissie samen met de lidstaten een gezamenlijke statistische benadering 
ontwikkelen om btw-fraude te kwantificeren en te analyseren.
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Amendement 23
Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Hoofdstuk XIV – artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 50 van HOOFDSTUK 
XIV wordt het volgende lid ingevoegd:
“1 bis. Indien een lidstaat bredere 
inlichtingen aan een derde land verstrekt 
dan de inlichtingen die worden genoemd 
in hoofdstukken II en III van deze 
verordening, mag die lidstaat niet 
weigeren die inlichtingen te verstrekken 
aan een andere lidstaat die om 
samenwerking verzoekt of belang heeft bij 
het ontvangen ervan.”

Or. en

Motivering

Dit lid introduceert een “most favoured nation”-clausule in de verordening inzake 
samenwerking voor de aanpak van btw-fraude (naar het voorbeeld van hetgeen bestaat in de 
richtlijn inzake administratieve samenwerking op het gebied van de directe belastingen), 
zodat wanneer de bevoegde autoriteiten van een lidstaat informatie ontvangen van een derde 
land zij die informatie mogen delen met de lidstaten die daar een belang bij hebben.


