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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A.  overwegende dat de bestrijding van belastingfraude in grote mate binnen de bevoegdheid 
van de lidstaten valt; overwegende echter dat het door het vrije verkeer van goederen en 
diensten binnen de Gemeenschapsmarkt moeilijk is voor lidstaten om dergelijke fraude 
individueel te bestrijden,

B.  overwegende dat lidstaten krachtens de artikelen 10 en 280 van het EG-Verdrag passende 
maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het 
verdrag en hun acties moeten coördineren teneinde de financiële belangen van de 
Gemeenschap te beschermen,

C.  overwegende dat belastingfraude een toenemend probleem van wereldwijde aard is, en dat 
deze op Europees niveau naar schatting 2 tot 2,5% van het BBP bedraagt, oplopend tot 
200 tot 250 mld EUR1,

1. benadrukt dat de bestrijding van belastingfraude niet alleen kan worden uitgevoerd; 
onderstreept dat er een duidelijk behoefte is aan een gecoördineerde aanpak op 
communautair niveau waarin de samenwerking tussen de lidstaten en de samenwerking 
met derde landen wordt versterkt;

2. wijst er op dat carrouselfraude (ploffirma-fraude) vaak op grensoverschrijdende basis 
tussen meerdere lidstaten wordt uitgevoerd door het frauduleus opnieuw in- en exporteren 
van goederen;

3. merkt op dat de Commissie naar manieren zoekt om de belastingfraude tot een minimum 
terug te brengen door het huidige BTW-stelsel aan te passen, waarbij het gebruik van een 
verleggingsregeling wordt voorgesteld; 

4. is kritisch ten opzichte van de verleggingsregeling en de in dit opzicht beoogde 
proefprojecten; is van mening dat een optionele verleggingsregeling zou leiden tot naast 
elkaar bestaande dubbele BTW-stelsels, wat uiteindelijk een complexer fiscaal kader zou 
creëren, zou leiden tot juridische onzekerheid en een negatieve invloed zou hebben op het 
ondernemingsklimaat, in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf;

5. roept op om de bestrijding van belastingfraude voort te zetten en te intensiveren door de 
huidige bestaande samenwerkingsnetwerken tussen de lidstaten te versterken en door 
daarnaast innovatieve maatregelen op Europees niveau te ontwikkelen, maar zonder de 
betreffende autoriteiten en belastingbetalers onnodig te belasten met bureaucratische 
rompslomp; verwelkomt in dit opzicht de recente voorstellen van de Commissie tot 
wijziging van de BTW-richtlijn en de verordening betreffende de administratieve 
samenwerking (COM(2008)0147);

                                               
1 Persbericht van de Commissie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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6. roept op tot het instellen van een taakgroep, gericht op de evaluatie van mogelijke 
manieren om de grensoverschrijdende bestrijding van belastingfraude te coördineren aan 
het eind van de huidige wetgevingsperiode.
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