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Verslag aan het federale parlement: Audit inzake terugbetalingen van btw‐tegoeden

In 2016 heeft de FOD Financiën ruim 13 miljard euro btw terugbetaald aan btw‐plich‐
tigen. In zijn verslag aan het federale parlement evalueert het Rekenhof of de FOD
Financiën de terugbetaling van btw‐kredieten zo organiseert dat de Schatkist geen
inkomstenverlies lijdt en tegelijk ook de belastingplichtigen geen nadeel lijden. Er
werd ook nagegaan in hoeverre de procedure de eerlijke en gelijke behandeling van
de belastingplichtigen waarborgt.
Elke btw‐plichtige dient maandelijks of driemaandelijks zijn btw‐aangifte in. Normaal gezien
moet hij dan btw betalen aan de overheid. In bepaalde omstandigheden (uitzonderlijk, maar
soms ook structureel) kan er ook een btw‐krediet bestaan, waarbij de btw‐plichtige meer btw
terugkrijgt dan hij moet betalen.
In de regel wordt het btw‐krediet overgedragen naar een volgende aangifteperiode. Onder
bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen kan de btw ook worden terugbetaald. De btw‐
belastingplichtigen die maandelijks indienen en die structureel een btw‐krediet creëren,
kunnen een vergunning vragen voor maandelijkse teruggave.
Het Rekenhof stelde vast dat de FOD Financiën door gerichte controles op basis van risico‐
analyse garandeert dat de terugbetaling van btw‐kredieten voor de Schatkist geen financieel
nadeel oplevert. Zij voert een in opzet goed risicobeleid.
De feedback aan TACM, de centrale dienst die de controles aanstuurt, en het bijhouden van
de elektronische dossiers door de lokale controlediensten kunnen nog worden verbeterd.
Ook is er te weinig transparantie tussen TACM en de lokale controlediensten. Dat belemmert
de efficiëntie van de controles en remt een vlotte communicatie vanuit de controlediensten
af. Om het risicobeheer optimaal te laten renderen, beveelt het Rekenhof aan de kwaliteit
van de elektronische dossiers en de feedback nauwgezetter te bewaken en de transparantie
tussen de diensten te verhogen.
De gelijke behandeling van de belastingplichtigen die een vergunning voor maandelijkse te‐
rugbetaling willen verkrijgen of behouden is niet altijd gegarandeerd. Bepaalde controle‐
teams voeren immers een ‘gedoogbeleid’ voor bedrijven die de minimumnormen niet halen,
terwijl andere kantoren strenger zijn. Om gelijke behandeling van die belastingplichtigen te
garanderen, beveelt het Rekenhof aan daarvoor eenvormige richtlijnen uit te werken.
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Om de fiscale balans, het systeem van schuldvergelijking tussen alle fiscale en bepaalde niet‐
fiscale schulden en tegoeden, optimaal te laten renderen, moeten nog een aantal problemen
worden opgelost met betrekking tot de integratie van de bestaande databanken en de be‐
schikbaarheid van de gegevens in real time. Het Rekenhof is van oordeel dat de FOD bij de
ontwikkeling van nieuwe databanken meer rekening moet houden met het uitwisselen van
informatie met de bestaande databanken.
De minister van Financiën heeft in zijn antwoord op de audit meegedeeld dat hij geen be‐
leidsmatige opmerkingen heeft toe te voegen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan
de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als col‐
laterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de over‐
heden die het controleert.
Het verslag Terugbetalingen van btw‐tegoeden werd aan het federale parlement bezorgd. Het is
enkel in elektronische vorm gepubliceerd en is samen met dit persbericht terug te vinden op
www.rekenhof.be.
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