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Kan de fiscus in België de BTW-aftrek weigeren omwille van 

fraude in het buitenland : ja, maar ...  (25 juni 2021) 

(Noot onder Vraag nr. 267 d.d. 1 maart 2021 van volksvertegenwoordiger Josy Arens) 

Aan iedere persoon die wist of "moest weten" dat de verschuldigde belasting, in de ketting 

van de handelingen, niet werd of zal worden gestort aan de Staat met de bedoeling de 

belasting te ontduiken kan de aftrek van de BTW worden geweigerd  (art. 79§2, tweede lid 

van het BTW-Wetboek). Ongeacht of deze fraude heeft plaatsgevonden in België of in het 

buitenland (HvJ-EU, zaak. C-131/13, Italmoda). 

We zagen eveneens overijverige ambtenaren overgaan tot éénzijdige beslagen in België om 

de enkele reden dat ze verzoeken tot administratieve bijstand hadden ontvangen vanuit het 

buitenland, waaruit zou blijken dat de buitenlandse klanten van een Belgische leverancier 

verdwenen waren en dat de leverancier naar alle waarschijnlijkheid wist of moest weten dat 

hij deelnam aan een handeling waarvoor de BTW niet in het buitenland zou worden 

gestort...Het maakt niet uit dat de onderzoeken worden gevoerd in het buitenland en dat de 

zaken beschermd zijn door het beroepsgeheim ten voordele van andere 

belastingadministraties. Laat de bekende « Antigoonrechtspraak » de Belgische administratie 

niet toe om iedere procedureregel aan de kant te schuiven, zelfs deze die moeten zorgen 

voor het goede verloop van onderzoeken door andere belastingadministraties ? En aangezien 

de afzet- en distributiekanalen zich kunnen uitstrekken over meerdere Lidstaten van de EU, 

wat zou beletten dat de BTW over eenzelfde eindverbruik niet meerdere keren zou worden 

geïnd ; een keer in iedere Lidstaat van de EU... Is de zogezegde "neutraliteit van de BTW" 

geen eenvoudige niet dwingende interpretatieregel? 

 

Deze wel degelijk reële praktijken zorgen er voor dat iedere efficiënte strijd tegen de fraude 

wordt belemmerd. Ook heeft de Minister van financiën in een antwoord aan 

volksvertegenwoordiger Arens enkele belangrijke beginselen inzake administratieve 

samenwerking in herinnering moeten brengen : 

•  indien de fraude niet heeft plaatsgevonden in België maar in het buitenland is de 

Belgische administratie niet gerechtigd beslag te leggen op tegoeden in België zonder 

tussenkomst van de belastingadministratie van het land waar de fraude daadwerkelijk 

heeft plaatsgevonden. Het is deze buitenlandse Lidstaat die zal beslissen welke soort 

bijstand wordt gevraagd ; 

•  deze andere lidstaat kan verzoeken om bewarende maatregelen of om 

invorderingsmaatregelen; 

•  indien de lidstaat om invorderingsbijstand verzoekt gaat de Belgische Staat op basis 

van de buitenlandse uitvoerbare titel en op dezelfde wijze als voor Belgische schulden 

over tot invordering van de buitenlandse belasting.  

De Minister bevestigt zeer duidelijk dat de Belgische Staat niet spontaan beslag kan leggen op 

tegoeden in België op grond van een frauduleuze operatie die onder de fiscale bevoegdheid 

van een andere lidstaat valt. En de door de Belgische belastingautoriteiten in beslag genomen 

goederen zullen aan de andere lidstaat moeten worden overgemaakt indien blijkt dat de 
handeling die het voorwerp van de fraude uitmaakt in de lidstaat waar de fraude heeft 

plaatsgevonden belastbaar is.... 
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Het antwoord van de Minister is uiterst genuanceerd. Hij is inderdaad zeker op de hoogte 

van het feit dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straassburg voor het 

ogenblik een klacht onderzoekt die werd ingediend door een Nederlandse 

onderneming, Italmoda : de vraag is of de BTW volgens de Europese Wetgeving al dan niet 

een sanctie kan zijn... Dit zou het geval zijn indien Belgische fiscus zich er zou aan wagen om 

een BTW te gaan verwerpen omwille van buitenlandse fraude, zonder dat de bevoegde 

buitenlandse overheden dergelijk verzoek hebben gedaan... 

(Wordt vervolgd …) 

 


