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1. INLEIDING
1.1 ALGEMEEN
Bemiddeling op fiscaal gebied wordt mogelijk gemaakt door de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen
(IV). Met de oprichting van de FBD beoogde de wetgever de voortdurend groeiende complexiteit van de fiscale wetgeving transparanter te maken en de administratie toegankelijker te maken. Ook is er de noodzaak om de belastingplichtigen akkoord te laten gaan met de belastingen waaraan ze onderworpen zijn.
De opdracht van de FBD bestaat er dus in:
• minnelijke schikkingen te bewerkstelligen in moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de fiscale wet-

ten waarvoor de verschillende administraties van de FOD Financiën bevoegd zijn en waarvoor zij de dienst verzekeren, wat moet leiden tot een vermindering van de gerechtelijke geschillen;

• de inning van de fiscale schulden mogelijk te maken of te versnellen;
• aan de hand van problemen, vastgesteld in individuele dossiers, aanbevelingen te richten aan de Voorzitter van de

FOD Financiën, teneinde globale oplossingen aan te brengen;

• hierover verslag uit te brengen aan de Minister van Financiën en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Fiscale bemiddeling is op zich niet te vergelijken met de bemiddeling ingevoerd door de wet van 21 februari 2005 in
deel VII van het Gerechtelijk wetboek. Fiscale bemiddeling berust op een heel andere specifieke wetgeving en dekt
veel meer dan de bemiddeling bedoeld in de strikte betekenis van voormeld wetboek. Fiscale bemiddeling kan dan
ook eerder gezien worden als een minnelijke geschillenoplossing. De fiscaal bemiddelaar is niet louter een derde die
de partijen zal begeleiden naar het zoeken van een oplossing. Zijn rol beperkt zich niet tot een mondelinge tussenkomst. Hij is, zoals we verder zullen merken, tevens een expert die zelf mee zal zoeken naar die oplossing en suggesties kan aanreiken om tot resultaat te komen. Hij kan fungeren als tussenpersoon niet alleen tussen de partijen,
maar tevens ook tussen verschillende diensten en zelfs de hiërarchie.
De FBD beoogt in uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten, enerzijds, op constructieve wijze bij te dragen
tot het verminderen van het aantal gerechtelijke geschillen en, anderzijds, de inning van de fiscale schulden mogelijk
te maken of te versnellen.
Dienstverlening staat hoog in het vaandel van de FBD. Door het verlenen van een correcte dienstverlening en informatieverstrekking aan de burger en de ondernemingen draagt de FBD ertoe bij om de fiscale procedures en wetgeving toegankelijker te maken en wordt getracht de taken van de plaatselijke diensten te verlichten.

1.2 DE FEDERALE OMBUDSMAN - SAMENWERKINGSPROTOCOL
Op 13 december 2016 ondertekende de FBD een samenwerkingsprotocol met de federale Ombudsman. De idee
achter de aangenomen afspraken bestaat erin dat de FBD haar volle rol van “eerstelijnsdienst” verwerft in fiscale
zaken, zodat het beroep op de federale Ombudsman als “tweedelijnsdienst” zich kan toespitsen op dossiers waarin
de FBD niet voor een oplossing kon zorgen, hetzij door het niet slagen van de opgestarte bemiddeling, hetzij door
de onmogelijkheid om in het dossier te kunnen bemiddelen, gelet op de wettelijke noodzaak tot onontvankelijk verklaren van het verzoek tot bemiddeling. Het afsluiten van het samenwerkingsprotocol laat toe om zorgzaam om te
gaan met de belangen van de verzoekers, duidelijkheid te creëren zowel voor hen als voor de betrokken ambtenaren,
en om iedere vorm van dubbel gebruik te vermijden.
De contacten in het kader van de afsluiting van het samenwerkingsprotocol zorgen tevens voor een platform tot
nauwer overleg tussen de diensten in bepaalde situaties waarmede zij in de praktijk worden geconfronteerd. Zowel
de federale Ombudsman als de FBD behandelen immers, enerzijds, de hen voorgelegde verzoeken om tot een oplossing te komen voor de verzoekende burger in het voorliggend individueel dossier, doch treffen anderzijds maatregelen om dergelijke conflicten of misverstanden in de toekomst op algemene wijze maximaal te kunnen vermijden.
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Het protocol maakt het mogelijk om de ondervonden problemen, hetzij in de werking van de administratie, hetzij op
het vlak van de toepasselijke wetgeving, gezamenlijk te onderzoeken en aan te kaarten bij de bevoegde instanties.

1.3 SPECIFICITEIT VAN HET FISCAAL BEMIDDELEN
De FBD is uitgegroeid tot een “oplossingsdienst”, een dienst die aan dienstverlening in het kwadraat doet aan de
belastingplichtige, dit zowel op het vlak van de vestiging van belastingen en rechten als van de invordering ervan.
Daarbij moet niet altijd bemiddeld worden, doch het fiscaal bemiddelen blijft de kernactiviteit van de dienst.
Door de jaren heen hebben de fiscaal bemiddelaars hun eigen bemiddelingsaanpak gecreëerd, verfijnd en aan hun
nieuwe collega’s-bemiddelingsmedewerkers doorgegeven. Zo hebben de fiscaal bemiddelaars de weg geëffend
naar informele prebemiddelingsgesprekken, waarin de taak en opdracht van de fiscaal bemiddelaar, maar ook van
de partijen en het verwachte verloop van het bemiddelingsproces worden toegelicht. Hierna worden een aantal aspecten meegegeven die er net voor zorgen dat de fiscale bemiddelingsaanpak succesvol is.
De meeste van deze succesfactoren blijken inherent te zijn aan het feit dat de bemiddelaar zelf een fiscaal ambtenaar is. Terzelfdertijd houdt dit ook de bedreiging in dat er hem misschien wel een gebrek aan neutraliteit zou kunnen worden verweten. Uiteindelijk is fiscale bemiddeling een bemiddeling door de overheid met diezelfde overheid
als conflicterende partij. Maar de vlag “overheid” dekt hier natuurlijk meerdere ladingen. De fiscaal bemiddelaar is
inderdaad vóór alles een fiscaal expert in de wettelijke, reglementaire en fiscaaltechnische aspecten van het onderliggende geschil en dit maakt hem inhoudelijk deskundig. Bij zijn aanwerving spelen zeker ook andere vaardigheden
een rol. Hij heeft een helicopterview, een netwerk, is een evenwichtsbewaarder en kan “redelijkheid” nastreven.
De ambtenaren van de FOD Financiën die kandideren voor een functie van “fiscaal bemiddelaar”, worden aan de
hand van hun curriculum vitae en een selectie-interview door een gevarieerd samengestelde selectiecommissie gescreend op, enerzijds, hun puur fiscaaltechnische kennis, maar anderzijds ook op een aantal generieke vaardigheden.
Er wordt van hen een jarenlange ervaring verwacht in de fiscale materie waarin zij moeten bemiddelen, zowel op het
vlak van de eerder theoretische benadering van de fiscaliteit, als van de daadwerkelijke ervaring op het terrein. Zo
worden bijvoorbeeld geschillen inzake vennootschapsbelasting enkel aan deskundigen op dit vlak toevertrouwd en
dit geldt ook voor alle andere materies (personenbelasting, btw, invordering, kadaster …).
Er wordt evenwel evenveel aandacht besteed aan hun persoonlijke kwaliteiten, als aan hun vaardigheden en beroepshouding. Van een fiscaal bemiddelaar wordt immers verwacht dat hij zich snel in een dossier kan inleven, een
open geest heeft, betrokken, empathisch, geduldig en voldoende stressbestendig is en daarnaast de communicatie
en het bemiddelingsproces kan aanmoedigen en structureren. Maar boven alles wordt nagegaan of de fiscaal bemiddelaar zich voldoende kan “losmaken” van zijn administratie van oorsprong, vrij is van iedere beïnvloeding op
dat vlak, de nodige ethiek als bemiddelaar kan waarborgen en uitdrukkelijk gemotiveerd is om oplossingsgericht te
handelen. De fiscaal bemiddelaar moet niet “neutraal” zijn omwille van zijn origine, maar wel “neutraal” in de mate
dat hij objectief is en vrij van iedere beïnvloeding, van zowel de verzoeker als van de overheidsdienst, die uiteindelijk
zijn bezoldigingen betaalt. Eén van de garanties hiertoe is het feit dat hij is ondergebracht in een “autonome dienst”
en geen enkele hiërarchische band heeft met welke algemene administratie ook binnen de FOD Financiën.
De fiscaaltechnische kennis is bovendien complementair aan de andere vaardigheden en de houding en ethiek van
de bemiddelaar en deze vier essentiële aspecten houden elkaar onderling in evenwicht. Een “deskundige” fiscaal
bemiddelaar is een bemiddelaar die zijn inhoudelijke deskundigheid ten volle inzet om een goed en onpartijdig bemiddelaar te zijn. De kennis van de onderliggende fiscale materie en de administratie in al zijn facetten, zorgt er wel
voor dat de bemiddelaar niet afhankelijk is van de ene of andere partij en net vrij is van iedere beïnvloeding, neutraal
kan zijn in zijn statuut en een meervoudige partijdigheid of gelijkwaardige betrokkenheid kan nastreven om samen
met de onderhandelende partijen tot een duurzame oplossing te komen.
In de intussen 8 jaren dat er in België aan fiscale bemiddeling wordt gedaan, zijn meerdere succesfactoren gedefinieerd die er net voor zorgen dat, zoals hierna blijkt, globaal en gemiddeld in 70% van de gevallen tot een bemiddelde
oplossing wordt gekomen. Er wordt dan ook in het bijzonder stilgestaan bij de succesfactoren eigen aan het feit dat
de fiscale bemiddelaar een ambtenaar is van de FOD Financiën, met name het beschikken over een helicopterview,
een netwerk, het fungeren als evenwichtsbewaarder en de mogelijkheid om “redelijkheid” na te streven.
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De fiscaal bemiddelaar heeft een helicopterview
De fiscaal bemiddelaar heeft als ambtenaar van de FOD Financiën toegang tot de nodige databanken van die overheidsdienst zonder dat dit extra moet worden afgetoetst op het beroepsgeheim, laat staan dat dit enigszins kan
worden geschonden. Hij kan zich aldus een perfect objectief beeld vormen van het dossier van de verzoeker om
bemiddeling en weet vanuit die kennis als geen ander de onderhandelings-, bewegings- en bemiddelingsruimte te
definiëren en ieders “waarheid” te ontsluieren. Want ook een conflict met de overheid is vaak het gevolg van een
ketting aan interpuncties, waarvan net dit ene laatste feit de figuurlijke druppel is. Vanuit deze helicopterview qua
zowel elementen van het dossier als van de verhouding en gedragingen van de partijen, heeft de fiscaal bemiddelaar
een objectief beeld van het conflict en laat dit alles hem toe de optimale bemiddelingsstrategie uit te werken. De fiscaal bemiddelaar suggereert of stuurt aldus het beste bemiddelingsproces : individuele of gezamenlijke gesprekken
of net beiden en dit successief? Het laat hem bovendien toe zijn cruciale rol van evenwichtsbewaarder, zoals hierna
beschreven, op te nemen.
Overbodig te stellen dat iedere partij immers vaak anders tegenover de zaak aankijkt, zijn eigen waarheid heeft en
die op een bepaald ogenblik ook niet meer alleen kan nuanceren. Het komt de fiscaal bemiddelaar toe deze eigen
waarheden – standpunten – te laten bestaan, naast mekaar te plaatsen, te verduidelijken en vanuit een adequaat
bemiddelingsproces, gestoeld op de belangen van de partijen, een akkoord te faciliteren. Zijn creatieve aanpak staat
hierbij centraal en zijn inhoudelijke deskundigheid wakkert deze creativiteit aan.
De fiscaal bemiddelaar heeft een volledig netwerk
Wanneer men bemiddelt, is het essentieel de partij te vinden die effectief de concessies kan doen. Binnen een overheidsapparaat is dit niet steeds eenvoudig. Het infocenter is de afzender van mijn aanslagbiljet in de personenbelasting, ik diende eerder mijn aangifte binnen bij de lokale taxatiedienst, maar zond mijn bezwaarschrift naar de
adviseur-generaal vermeld op de keerzijde van het aanslagbiljet. Ik kreeg een ontvangstbewijs met vermelding van
een contactpersoon. Maar is het wel die persoon die effectief over mijn bezwaar kan beslissen? Heeft hij met andere
woorden wel carte blanche gekregen van degene die uiteindelijk het bezwaarschrift effectief zal en moet beslissen?
De fiscaal bemiddelaar kan in alle gevallen deze onduidelijkheden helpen oplossen en start, vanuit zijn doorgedreven kennis van de structuren van de administratie, zijn bemiddelingsproces met de juiste dienst of ambtenaar of
betrekt deze erbij. Hij kan wanneer onduidelijke of voorbijgestreefde interpretaties van wettelijke of reglementaire
bepalingen of rechtspraak worden vastgesteld, bovendien de hiërarchie (tot de centrale diensten van de betrokken
algemene administratie) inschakelen om formele standpunten of principebeslissingen te betrachten of net gewijzigd
of geactualiseerd te zien. Hij kan aldus een brug leggen tussen de bemiddelingstafel en de plaats waar de uiteindelijke besluiten worden genomen en desnoods deze dienst meenemen in het bemiddelingsproces. Hij heeft bovendien
binnen zowel de FBD, als binnen de ganse FOD Financiën zijn netwerk, waarmede hij kan afstemmen, brainstormen
en waardoor hij zelfs erkend wordt als een deskundige op dit vlak en ten volle “au sérieux” kan worden genomen,
wat het bemiddelingsproces en de weg naar een duurzaam akkoord garandeert en stimuleert. Bovendien laat de
polyvalente personeelssamenstelling van de FBD toe om alle aspecten van het geschil te bestrijden, zelfs diegene
die er mede aan de basis van liggen, maar door een andere dienst worden beheerd (bijvoorbeeld de behandeling
van een bezwaarschrift in de onroerende voorheffing – bevoegdheid voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit – noodzaakt een uitblijvend advies van de kadasterdiensten – beheerd door de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie). De FBD garandeert aldus door zijn intern netwerk een transversale aanpak van het
dossier, over de grenzen van de algemene administraties heen.
De fiscaal bemiddelaar is een evenwichtsbewaarder
Conflicten met de overheid zitten doorgaans in een stevige juridische verpakking. Vaak is de juridische schil zo dik,
dat het onderliggende conflict met het blote oog niet meer kan worden waargenomen (Dick Allewijn, Met de overheid om tafel – Fair play aan beide kanten, Sdu Uitgevers, 2013).
Conflicten met de overheid kennen doorgaans twee machtsonevenwichten. Het machtsonevenwicht op zich : een
burger tornt op tegen een log overheidsorgaan, een machtige overheid in zijn ogen, gekenmerkt door meerdere
ambtenaren, ieder in hun specialiteit goed gedocumenteerd en ondersteund. Een administratie die makkelijker de
rechtspleging aankan en de kosten daartoe, in tegenstelling tot de burger, niet moet schuwen, zodat haar “beste
alternatief zonder bemiddeld akkoord” doorgaans beter is dan dit van de burger.
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Maar er is een tweede vaak voorkomend machtsonevenwicht en dit is de kennis van de onderliggende fiscale materie. Eén of meerdere ambtenaren die dagdagelijks, jarenlang en beroepshalve met de fiscale materie zijn betrokken
tegenover een burger voor wie de fiscaliteit desgevallend niet veel meer is dan één maal per jaar zijn aangifte indienen en vervolgens de berekeningsnota nazien. En net omwille van zijn fiscale en inhoudelijke deskundigheid kan
de fiscaal bemiddelaar alhier het kennisonevenwicht fundamenteel neutraliseren. Door de burger te informeren in
mensentaal, nog voor de opstart van de eigenlijke bemiddelingsprocedure, maar evengoed tijdens de gezamenlijke
of individuele gesprekken, kan hij het evenwicht herstellen wat een onmiskenbaar fundament is voor een goed akkoord. Een zogenaamde “caucus”, dit is een bemiddelingsgesprek met één partij, is aldus een heel passend middel
om het kennisonevenwicht in balans te brengen.
Het is de taak van de fiscaal bemiddelaar dit op een totaal objectieve wijze te doen, waarbij hij zowel de pro’s als
de contra’s van een akkoord kan accentueren, maar evengoed de wetgeving als de rechtspraak kan toelichten. Zijn
meervoudige partijdigheid of gelijkwaardige betrokkenheid mag en moet op dit vlak bewust overhellen naar de partij
“belastingplichtige”, waardoor hij niet alleen de aspecten van de onderliggende betwisting krijgt toegelicht, doch
evengoed de gevolgen van het akkoord of het niet-akkoord. Een hersteld evenwicht is pas een goede basis voor
een later duurzaam bemiddeld akkoord. De bemiddelaar spoort in dit verband zo nodig de belastingplichtige aan de
specifieke overtuigingsstukken aan te brengen en definieert die in voorkomend geval samen met de partij “fiscus”.
Dit is niet alleen een cruciale rol, doch een beslissende succesfactor om, ofwel tot een akkoord te komen, ofwel er
minstens voor te zorgen dat de divergerende standpunten van de partijen afdoende aan mekaar worden toegelicht.
Soms leidt dit er zelfs toe dat de belasting uiteindelijk toch als correct opgelegd en rechtvaardig wordt ervaren. Het
gebeurt bovendien ook dat er geen akkoord wordt gevonden, maar de fiscaal bemiddelaar heel zinnig werk heeft
geleverd om de belastingplichtige meer inzicht te verschaffen in de onderliggende problematiek.
De fiscaal bemiddelaar kan daadwerkelijke voorstellen doen en “redelijkheid” nastreven
De fiscaal bemiddelaar is vanuit zijn inhoudelijke deskundigheid en expertise in de onderliggende materie, voorwerp
van het geschil, goed geplaatst om in functie van de belangen van de partijen voorstellen te doen voor een oplossing
van het geschil, in voorkomend geval gepaard gaande met alternatieve voorstellen, of de partijen te stimuleren deze
zelf te formuleren en/of er hen in te begeleiden.
Van de fiscaal bemiddelaar wordt wel verwacht dat hij de fiscale wet, de reglementaire bepalingen en circulaires
naleeft. Hij kan de interpretatie ervan wel sturen en in vraag stellen. Het staat hem bovendien uitdrukkelijk vrij om
aanbevelingen te doen wanneer hij van oordeel is dat deze bepalingen of voorschriften een zekere discriminatie of
verkeerde interpretatie inhouden, of wanneer er wordt vastgesteld dat bepaalde bestuurshandelingen of de bestuurlijke werking in strijd zijn met de principes van behoorlijk bestuur of met de wetten en verordeningen.
De fiscaal bemiddelaar waakt dan ook stipt over de naleving van deze beginselen van behoorlijk bestuur in de individuele dossiers waarvoor zijn bemiddeling wordt gevraagd en kan deze principes hanteren om een passende
bemiddelde oplossing te betrachten.
Indien de toepassing van deze wettelijke bepalingen bovendien in uitzonderlijke gevallen al te onredelijke en onevenredige gevolgen heeft, kan hij alsnog voorstellen doen om tot een “redelijke” oplossing te komen of nog de
beslissing ervan uit te stellen tot er een andere interpretatie kan worden aan gegeven of er rechtspraak komende
is die een precedentswaarde heeft.
De fiscaal bemiddelaar streeft er steeds naar om door redelijke normen te hanteren, tegemoet te komen aan de
belangen van de beide partijen en een duurzaam akkoord te bereiken, dat desnoods verder reikt dan het betreffende
aanslagjaar.
Dat de fiscaal bemiddelaar een ambtenaar van de FOD Financiën is, inhoudelijk heel deskundig is en de specificiteit
van de fiscale bemiddeling net inhoudt dat ze ingang vindt op verzoek van één enkele partij (met name de belastingplichtige), houdt evenwel een aantal risico’s in die kunnen worden bestreden.
De fiscale bemiddeling start met het verzoek van slechts “één” partij
In tegenstelling tot de andere gevallen van bemiddeling, wordt de fiscale bemiddeling ingezet op verzoek van één
partij, namelijk de partij “belastingplichtige”. Hij kan alleen en zonder medeweten van de partij “administratie” in het
conflict, verzoeken om de fiscale bemiddeling.

9

In de andere gevallen van bemiddeling (familiezaken, burgerlijke en handelszaken …) stappen de partijen in het conflict “samen” naar een bemiddelaar en kiezen zij er resoluut voor om “samen” de bemiddeling als alternatieve geschillenoplossing aan te wenden. De bemiddelaar neemt bovendien in deze gevallen van bij het eerste gesprek
de twijfel bij de ene of andere partij weg, door in wat er wordt genoemd de “trajectbemiddeling” de overtuiging te
krijgen dat er bewust en effectief voor de bemiddeling als wijze van geschillenoplossing wordt gekozen. Hij dringt
evenwel zijn keuze niet op, wat inhoudt dat de bemiddeling als wijze van conflictoplossing uiterst vrijwillig blijft. Het
is en blijft dus een gezamenlijke en welbewuste beslissing van de onderhandelaars om deze en geen andere (bijvoorbeeld de gerechtelijke) weg te kiezen voor de oplossing van hun conflict.
Dit houdt alvast een stevige basis in waarop de onderhandelaars kunnen stoelen om op een constructieve wijze met
behulp van de bemiddelaar tot een duurzaam akkoord te komen. Een akkoord en een oplossing die van hen zijn en
enkel door de bemiddelaar worden gefaciliteerd.
Inzake fiscale bemiddeling ligt het totaal anders. Enkel de partij “belastingplichtige” kan slechts om deze vorm van
bemiddeling verzoeken en de partij “fiscus” moet dan maar mee in dit bemiddelingsproces, omdat de wet deze vorm
van geschillenoplossing voorziet en deze door de administratie, zijn hiërarchie, effectief wordt gedragen. De vrijwilligheid is hier dus uitgehold aan de zijde van de fiscus. Is dit dan wel een goede basis om tot een goede bemiddelde
oplossing te komen? In de praktijk lijkt dit alvast geen fundamenteel obstakel (meer) te zijn en is echte “dwang” om
te bemiddelen zelden aan de orde. De overheid wil er tenslotte als onpartijdige, objectieve overheid zijn voor alle burgers. Ook een ambtenaar of een administratie wil niets liever dan een oplossing voor het conflict, is een escalerend
conflict liever kwijt dan rijk en wil zijn dossier kunnen afsluiten. De administratie beseft dat het bemiddeld akkoord
ook op lange termijn de compliance verhoogt en de fiscaal bemiddelaar als inhoudelijk deskundige de oplossing en
het akkoord tussen de partijen in het conflict faciliteert, info aanbrengt, vertolkt en mee brainstormt om de oplossing
te betrachten en zodoende zelfs soms een beetje indekt. De fiscaal bemiddelaar faciliteert aldus ook het leven van
de partij fiscus.
Om het fiscaal bemiddelingsproces in die zin te optimaliseren komt het de fiscaal bemiddelaar toe de nodige tijd
te nemen om zijn taak aan de ambtenaar, die met de fiscale bemiddeling nog niet is vertrouwd, uitgebreid toe te
lichten, hem daarbij te wijzen op zijn blijvende autonomie als onderhandelende partij in het conflict, doch ook op de
vele voordelen die de bemiddeling voor hem biedt, onder meer qua aanbreng van voorstellen ten gronde, informatiebeheerder en -verzamelaar en mogelijkheid tot een aftoetsing van de visies van beide partijen, desnoods bij de
gespecialiseerde cellen binnen de administratie, al dan niet vanuit het netwerk van de bemiddelaar. De “reputatie”
van de fiscaal bemiddelaar vanuit zijn eerder gevoerde bemiddelingen, alsook van de FBD in het algemeen, moeten
hem daarbij helpen.
Is de fiscaal bemiddelaar wel voldoende neutraal?
Zoals voorgesteld is de fiscaal bemiddelaar ondergebracht in een autonome dienst binnen de FOD Financiën die
onder geen enkele algemene administratie ressorteert. Toch kent de fiscaal bemiddelaar vaak de ambtenaren waarmede hij moet bemiddelen of heeft hij ze in een eerdere bemiddeling reeds ontmoet. Zoals hiervoor gesteld, levert
dit het grote voordeel op over een netwerk te beschikken. Dat men ex-collega van één der partijen was of die ene
partij uit eerdere bemiddelingen kent, betekent evenwel niet dat de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de fiscaal bemiddelaar moet worden betwijfeld. Iedere fiscaal bemiddelaar kiest bewust zelf voor een tewerkstelling bij de
FBD en kan er ook snel weg indien hij ondervindt zich niet voldoende van zijn ex-administratie te kunnen losmaken.
Maar terzelfdertijd heeft hij de ethiek als bemiddelaar en ambtenaar wat inhoudt dat, indien hij zich omwille van een
zekere vooringenomenheid of nog van een uitgesproken persoonlijke relatie met de partij binnen de administratie
ook maar “vreest” zich niet voldoende onafhankelijk en onpartijdig te kunnen opstellen, hij in het betreffende conflict
kan worden vervangen door een collega fiscaal bemiddelaar die deze garantie wel kan bieden. Soms worden zelfs
twee fiscale bemiddelaars in een fiscale bemiddelingsprocedure betrokken. En uiteindelijk faciliteert de fiscaal bemiddelaar slechts een bemiddeld akkoord, waarover finaal alleen de onderhandelende partijen beslissen.
De fiscaal bemiddelaar mag zich niet inhoudelijk bemoeien
Een bedreiging waarover de fiscale bemiddelaar moet waken is dat hij wel degelijk constructieve voorstellen doet
om een oplossing voor het conflict te betrachten, desnoods met alternatieven, doch zich daarbij niet gaat over bemoeien, laat staan aan een zekere schikkingsdwang zou lijden en de partijen kost wat kost tot een akkoord dwingt.
Hij moet evenwel zijn rol van evenwichtsbewaarder en informatiebeheerder bewust opnemen. Maar toch moet hij
de oplossing van het conflict vooralsnog bij de partijen laten en zich ontdoen van iedere schikkingsdwang. De bemid-
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delde oplossing moet er één van de partijen blijven, niet ene die door de bemiddelaar is opgelegd. De bemiddelaar
mag ze slechts faciliteren doch moet de partijen wel degelijk responsabiliseren om mee naar een oplossing te zoeken en hun toestemming vragen bij belangrijke stappen in het kader van de oplossing van het geschil.
De tussenkomst van de fiscaal bemiddelaar moet er immers niet alleen toe leiden dat het conflict van de baan is,
maar er ook voor zorgen dat de relatie tussen fiscus en burger niet fundamenteel is geschonden of, indien dit wel al
het geval was, wordt hersteld. Want dit zal een belangrijke impact hebben op de compliance van de belastingplichtige. Een belastingplichtige betaalt immers veel makkelijker een belasting waarvan hij oordeelt dat ze hem “rechtvaardig” is opgelegd.
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2. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
De wettelijke en reglementaire bepalingen die het statuut en de werking van de FBD regelen zijn de volgende:
• W 25 april 2017 houdende diverse bepalingen (IV) die de fiscale bemiddeling invoert (BS 8.5.2007, 3de editie);
• KB 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2017 houdende diverse bepa-

lingen (IV) dat de fiscale bemiddelingsdienst bij de Federale Overheidsdienst Financiën opricht (BS 24.5.2007);

• MB 16 mei 2007 tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de fiscale bemiddelingsdienst

(BS 15.6.2007, 3de editie);

• Reglement van interne orde van de FBD (BS 7.5.2010);
• W 29 april 2013 tot wijziging van het WIB 92, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot

ambtshalve ontheffing (BS 10.5.2013);

• W 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst (BS 20.7.2017, 2de editie).

Deze bepalingen zijn opgenomen in de bijlagen van dit verslag.
Overeenkomstig artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) onderzoekt de FBD de
aanvragen tot bemiddeling in alle onafhankelijkheid. Deze statutaire en functionele onafhankelijkheid is essentieel
opdat de tussenkomst van de FBD efficiënt zou zijn.
Artikel 6 van het KB van 9 mei 2007 bevestigt dat “Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de fiscaal bemiddelaars van geen enkele overheid instructies. Behoudens in geval van zware fout, kunnen zij niet van hun ambt worden
ontheven wegens daden die zij stellen in het raam van hun ambtsvervulling.”.
Deze bepaling laat de fiscaal bemiddelaars dus toe om in alle onafhankelijkheid te handelen en hun taken te vervullen in alle vrijheid ten aanzien van de handelingen en van de werking van de algemene administraties waarvoor
zij bevoegd zijn. Niettegenstaande de bemiddelaars onafhankelijk zijn, bepaalt het KB van 9 mei 2007 dat de dienst
wordt opgericht binnen de FOD Financiën. De FBD is een autonome dienst die onder het administratief gezag van
de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën werd geplaatst, maar die over een onafhankelijke beslissingsmacht en meningsuiting beschikt ten aanzien van de overheid.
De artikelen 2 en 3 W 10 juli 2017 verlenen aan een ontvankelijk verklaarde bemiddelingsaanvraag een schorsende
werking op de procedure die betrekking heeft op het geschil tussen de belastingplichtige en de fiscus. De draagkracht van deze maatregel zal hierna naargelang de aard van het geschil verder worden toegelicht.
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3. SAMENSTELLING
3.1 COLLEGE
De samenstelling en werking van de FBD wordt geregeld door artikel 1 KB 9 mei 2007 waarin wordt bepaald dat de
FBD onder de leiding wordt geplaatst van een College samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden,
“fiscaal bemiddelaars” genoemd. De Minister wijst onder de leden van het College een Voorzitter aan.
Dit College, eventueel met uitzondering van de Voorzitter, is samengesteld uit een gelijk aantal leden die respectievelijk behoren tot de Nederlandse en de Franse taalrol.
In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt gesteld dat de fiscaal bemiddelaars worden aangeduid, na een oproep tot
kandidaatstelling op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel dat als bijlage bij het koninklijk besluit werd gevoegd. Ze worden aangeduid voor een termijn van vijf jaar, deze aanduiding is hernieuwbaar.
Artikel 3 stelt dat de Koning, na advies van het directiecomité, bij een in Ministerraad overlegd besluit een einde kan
maken aan het mandaat van de fiscaal bemiddelaars:
1° op hun verzoek;
2° om ernstige redenen.
Het mandaat eindigt van rechtswege wanneer de fiscaal bemiddelaars de leeftijd van 65 jaar bereiken.
Aanduiding van het College van fiscaal bemiddelaars vermeld in artikel 1 van KB 9 mei 2007:
• KB 7 december 2009 tot aanduiding van de leden van het College van leidinggevenden van de FBD (Geert Callaert,

Paul De Rom, Charles Demarch, Yvan Dubuisson en Edouard Trzcinski) voor de periode van 1 januari 2010 tot 31
december 2014 (BS 1.2.2010);

• KB 16 januari 2011 tot benoeming van de nieuwe leden van het College (Charles Demarch, Yvan Dubuisson en

Edouard Trzcinski), wiens benoeming werd vernietigd door de Raad van State (9.3.2011);

• KB 16 april 2015 tot benoeming van het nieuwe College voor de periode van 1 mei 2015 tot 30 april 2020

(M.-Christine Delbaer, Geert Callaert, Roland Rosoux en Pierre Goblet) (BS 17.6.2015, 2de editie);

• MB 29 april 2015 aanduiding met ingang van 1 mei 2015 van mevrouw M.-Christine Delbaer als Voorzitter van

het College van leidinggevenden van de FBD (BS 17.6.2015, 2de editie);

• KB 13 september 2017 tot benoeming van de nieuwe leden van het College (Roland Rosoux en Pierre Goblet),

wiens benoeming werd vernietigd door de Raad op 22 mei 2017 (BS 25.9.2017).

Teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren tijdens de overbruggingsperiode van 1 januari 2015 tot 30 april
2015, werd de leiding van de dienst verder waargenomen door het eerste College van de FBD, op dat moment nog
samengesteld uit de heren Geert Callaert, Charles Demarch, Yvan Dubuisson en Edouard Trzcinski. De heer De Rom
werd op pensioen gesteld met ingang van 1 mei 2013.

3.2 MEDEWERKERS
Overeenkomstig artikel 4 van het KB van 9 mei 2007, is de dienst samengesteld uit ten minste twintig personeelsleden die titularis zijn van een betrekking van niveau A of B en ten minste drie personeelsleden die titularis zijn van
een betrekking van niveau C.
De kandidaten moeten een gunstige vermelding bekomen aan het einde van een selectieprocedure op basis van
een functiebeschrijving en een competentieprofiel. Uit de lijst van de op basis van de selectieprocedure weerhouden
kandidaten, duidt de Minister van Financiën de personeelsleden aan, op voordracht van de fiscaal bemiddelaars.
Deze aanduiding geldt voor vijf jaar en is hernieuwbaar.
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Op verzoek van de fiscaal bemiddelaars, of op verzoek van het personeelslid, kan in uitzonderlijke omstandigheden
van deze duur worden afgeweken bij behoorlijk gemotiveerde beslissing van de Minister van Financiën.
Op 31 december 2017 is het personeelsbestand van de FBD als volgt samengesteld:
• 4 medewerkers van niveau C die het secretariaat van de dienst waarnemen;
• 34 medewerkers van de niveaus A en B die de bemiddelingsdossiers beheren.

Het secretariaat staat onder de leiding van de Voorzitter van de FBD. Naast de algemene, de administratieve en de
logistieke ondersteuning van de dienst staan de medewerkers van het secretariaat in voor de verwerking van de
inkomende en uitgaande briefwisseling en het (telefonisch) onthaal.
De FBD is iedere werkdag telefonisch te bereiken, alsook bij wijze van permanentie tijdens de eindejaarsperiode.
Alle medewerkers van de FBD zijn personeelsleden van de onderscheiden algemene administraties (AAFisc, AAII,
AAPD,…).
De bemiddelingsmedewerkers zijn gerekruteerd rekening houdende met hun ervaring en technische kennis binnen
het fiscale domein waarin zij moeten bemiddelen, alsook met hun luister- en communicatievaardigheid en andere
generieke competenties die de bemiddeling ten goede komen.
Overeenkomstig artikel 5 van het KB van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van
25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) worden ze ter beschikking gesteld van de FBD en behouden zij in
hun administratie van oorsprong hun rechten op bevordering, verandering van vakklasse, verandering van graad en
mutatie.
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4. WERKING
4.1 AANVRAGEN EN BEHANDELING
Overeenkomstig artikel 9 van het KB van 9 mei 2007 kan “iedere belanghebbende (...) een aanvraag tot bemiddeling
indienen ofwel schriftelijk, per fax of per e-mail ofwel mondeling tijdens de permanentie georganiseerd door de dienst.”.
Wat aanvragen over het kadastraal inkomen betreft, wordt opgemerkt dat de aanvraag momenteel theoretisch
slechts indirect kan worden ingediend. Artikel 501bis WIB 92 voorziet immers dat de aanvrager zijn bemiddelingsaanvraag slechts via tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar kan indienen. In antwoord op de mondelinge
parlementaire vraag nr. 4209, gesteld door mevrouw Carina Van Cauter op 20 mei 2015 (CRIV 54 COM 177, blz. 13
e.v.), antwoordde de Minister van Financiën ter zake dat, “zolang de onderhandelingsfase loopt, ook de bezwaarindiener
zelf het initiatief moet kunnen nemen om een beroep te doen op de FBD. Ik laat mijn administratie onderzoeken hoe wij dit
het snelst gerealiseerd kunnen krijgen.”.
Deze problematiek werd aangekaart in de algemene beleidsnota van de heer Minister van Financiën van 12 november 2015 (Kamer, DOC 54 1428/10) en geconcretiseerd in een wetsvoorstel ingediend door Mevrouw Van Cauter en
de heer Van Biesen (Kamer, DOC54 1521/001).
De FBD voert tevens de taken uit die voordien waren toevertrouwd aan de “Contactcel Invordering”. Deze cel kwam
tussen in geschillen tussen de belastingplichtige en de ontvanger van de directe belastingen of van de btw. Aanvragen, die betrekking hebben op een invorderingsprobleem en die aan de beleidscel van de Minister van Financiën
of aan het Koninklijk Paleis worden gericht, worden vaak toegestuurd aan de FBD. Deze aanvragen worden op een
specifieke wijze, in overleg met de beleidscel, behandeld.
Daarnaast wordt de FBD ook gecontacteerd in verband met diverse andere fiscale vragen, zonder dat er een blijvend
geschil met een dienst binnen de FOD Financiën blijkt te zijn. Het gaat dan in hoofdzaak om vragen die betrekking
hebben op de toepassing van één welbepaald onderdeel van de fiscale wetgeving, op de aflijning van de bevoegdheid van de FBD, over de persoonlijke fiscale situatie van de belastingplichtige, op de wijze waarop de belastingplichtige zich “in regel kan stellen” met de administratie, enz.
Dienstbaarheid behoort tot de vier basisvoorwaarden van de FOD Financiën. Dienstbaarheid staat bijzonder hoog in
het vaandel van de FBD. Vanuit dat perspectief, verstrekt de FBD algemene of, indien mogelijk, concrete informatie
aan de belastingplichtigen die op hem beroep doen of verwijst hen door naar de juiste dienst.
Uit het voorgaande volgt dat de FBD de dossiers onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk: “Fiscale Bemiddeling”,
“Contactcel Invordering” en “Diversen”. De ontvangen dossiers worden in de analyse en bespreking hierna dan ook
aldus opgesplitst en meer uitvoerig toegelicht.

4.2 BETROKKEN DOMEINEN
4.2.1 ALGEMEEN

De FBD treedt enkel op in moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de fiscale wetten waarvoor de verschillende administraties van de FOD Financiën bevoegd zijn en waarvoor zij de dienst verzekeren.
De dienst van de belasting is een begrip dat gehanteerd wordt in de Bijzondere Financieringswet om te duiden op
alles wat betrekking heeft op de vestiging, de geschilprocedures, de inning en invordering van de belasting. Een definitie van het begrip is terug te vinden in de parlementaire besprekingen die de 5de Staatshervorming voorafgaan.
“De dienst van de belasting omvat de vaststelling van de belastinggrondslag, de berekening van de belasting, de controle
van de belastinggrondslag en van de belasting, de daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), de inning en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten en de intresten).”. (Kamer, verslag van
de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de hervorming der instellingen, DOC 50 1183/007, blz. 160).
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4.2.2 FEDERALE MATERIES

De artikelen 117 tot 130 W 25 april 2007 hebben verschillende wijzigingen aangebracht aan de fiscale wetboeken.
Ze voorzien in de tussenkomst bij de aanvragen tot bemiddeling die specifiek vermeld zijn in de verschillende fiscale
wetboeken.
I. Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
De FBD is bevoegd inzake de btw. De artikelen 117 en 118 W 25 april 2007 hebben de artikelen 84quater (aanvraag
tot bemiddeling in geval van een blijvend meningsverschil over de taxatie) en 85ter (aanvraag tot bemiddeling inzake
de invordering) ingevoegd in het Btw-Wetboek.
Op het vlak van taxatie is de aanvraag tot bemiddeling slechts mogelijk in het geval van een blijvend meningsverschil,
dit wil zeggen na het ogenblik waarop de belastingplichtige alle discussiemogelijkheden met de taxatieambtenaar
heeft uitgeput en tijdens het beroep ingesteld op basis van artikel 84 Btw-Wetboek bij de Minister van Financiën of
de door hem gedelegeerde ambtenaar.
Teneinde te vermijden dat interferentie tussen de bemiddeling en het gerechtelijk beroep of de inwerkingstelling
van een quasi-gerechtelijke procedure optreedt, en te om vermijden dat de administratieve overheid haar beslissing
tot in het oneindige herziet, heeft artikel 84quater, §2, Btw-Wetboek twee procedureregels ingevoerd, de ene met
betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag tot bemiddeling, en de andere met betrekking tot de stopzetting
van de tussenkomst van de FBD.
Zo is de aanvraag tot bemiddeling onontvankelijk indien, voorafgaandelijk aan deze aanvraag, de schuldenaar verzet heeft aangetekend tegen het dwangbevel met toepassing van artikel 85 Btw-Wetboek, ofwel een deskundige
schatting met toepassing van artikel 59, §2, van hetzelfde wetboek gevorderd heeft om de normale waarde van de
goederen en de diensten die het voorwerp uitmaken van het meningsverschil te bepalen, ofwel er reeds uitspraak
werd gedaan over de betwisting door de Minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar.
Anderzijds, wanneer, vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, de schuldenaar verzet aantekent tegen het
dwangbevel, de deskundige schatting wordt gevorderd met toepassing van artikel 59, §2, Btw-Wetboek of er over
de betwisting uitspraak werd gedaan, is de FBD ontheven van zijn bevoegdheid.
Artikel 84quater, §3, Btw-Wetboek staat de administratieve overheid uitdrukkelijk toe om in de mate dat zij het
gerechtvaardigd acht, het bedrag van de in het dwangbevel gevestigde belasting of boeten naar beneden te herzien
voor zover deze herziening geen vrijstelling of vermindering van belasting inhoudt. Daarentegen is het niet toegelaten om een aanvullende belasting te vestigen.
Op het vlak van de invordering laat artikel 85ter Btw-Wetboek, ingevoegd door artikel 118 W 25 april 2007, aan de
schuldenaar toe om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen in geval van betwisting met de ontvanger belast met
de invordering van zijn fiscale schuld.
De schuldenaar kan eveneens de tussenkomst van de FBD vragen in geval er een betwisting ontstaat naar aanleiding van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de vrijstelling van interesten of inzake het onbeperkt
uitstel van de invordering.
II. Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
De FBD is bevoegd inzake alle belastingen die overeenkomstig artikel 1, §1, WIB 92 worden geheven, namelijk:
1° een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, personenbelasting geheten;
2° een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, vennootschapsbelasting geheten;
3° een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, rechtspersonenbelasting geheten;
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4° een belasting op inkomsten van niet-inwoners, belasting van niet-inwoners geheten.
Overeenkomstig artikel 1, §2, WIB 92 worden voormelde belastingen geheven door middel van voorheffingen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden als bepaald in titel VI, hoofdstuk I, WIB 92. De FBD is tevens bevoegd
inzake die voorheffingen: de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing.
De FBD is eveneens bevoegd inzake de vaststelling van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 471 WIB 92.
De artikelen 119 tot 121 W 25 april 2007 hebben in het WIB 92 volgende artikelen ingevoegd:
• 376quinquies (aanvraag tot bemiddeling in geval een bezwaarschrift werd ingediend bij de adviseur-generaal van

de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen);

• 399bis (aanvraag tot bemiddeling in geval van betwisting met de ontvanger belast met de invordering van een

fiscale schuld);

• 501bis (aanvraag tot bemiddeling in geval van blijvende onenigheid omtrent het kadastraal inkomen).

Ingevolge de wet van 29 april 2013 wordt artikel 376quinquies WIB 92 gewijzigd teneinde de fiscale bemiddeling ook
mogelijk te maken in geval van verzoeken om ambtshalve ontheffing.
a) Bezwaarschrift en ambtshalve ontheffing
De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd kan, in geval een
geldig bezwaar werd ingediend bij de bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van
de inkomstenbelastingen, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de FBD.
De aandacht wordt erop gevestigd dat een bezwaarschrift sedert W 10 juli 2017 ook geldig kan worden ingediend bij
de FBD. Het is niet de bedoeling dat bezwaarschriften systematisch worden ingediend bij de FBD, maar als dit toch
gebeurt, dan is het bezwaarschrift geldig ingediend en loopt de belastingplichtige niet het risico dat het doorzenden
de tijdige indiening ervan in het gedrang brengt. De in aanmerking te nemen datum van ontvangst is in dat geval
immers de datum van ontvangst door de FBD.
De FBD zal het bezwaarschrift onmiddellijk doorzenden aan de bevoegde adviseur-generaal en de bezwaarindiener
hiervan in kennis stellen.
Hetzelfde geldt trouwens wanneer het bezwaarschrift werd ingediend bij een andere ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen dan de bevoegde adviseur-generaal van die administratie,
of zelfs bij een ambtenaar belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen.
De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem
gedelegeerde ambtenaar verleent overeenkomstig artikel 376 WIB 92 in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, ambtshalve ontheffing. Ook wanneer om de toepassing van artikel 376 WIB 92 wordt verzocht, kan een
aanvraag tot bemiddeling bij de FBD worden ingediend.
Zoals inzake btw, voorziet artikel 376quinquies WIB 92 procedureregels om te vermijden dat interferentie tussen de
bemiddeling en het gerechtelijk beroep optreedt en om te vermijden dat de adviseur-generaal zijn beslissing moet
herzien. Complementair aan de administratieve bezwaarprocedure, wijzigt de bemiddeling niets aan de regels die
deze procedure beheersen.
b) Invordering
Op het vlak van invordering laat artikel 399bis WIB 92 aan de belastingschuldige, alsmede aan zijn echtgenoot op
wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, toe om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen in geval van betwisting met een ambtenaar belast met de inning en de invordering van zijn fiscale schuld.
De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot, kan eveneens de tussenkomst van de FBD vragen in geval er een
betwisting ontstaat naar aanleiding van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de vrijstelling van interesten of inzake het onbeperkt uitstel van de invordering.
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c) Kadastraal inkomen
Artikel 501bis WIB 92 biedt aan de belastingplichtige die een geldig bezwaar heeft ingediend tegen het kadastraal
inkomen dat hem werd betekend, de mogelijkheid om fiscale bemiddeling aan te vragen wanneer, na onderhandelingen, de onenigheid tussen hem en de administratie blijft bestaan.
Indien in de loop van de behandeling van het bezwaar tegen het kadastraal inkomen en na onderhandelingen tussen
de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener onenigheid blijft bestaan, moet de ambtenaar onmiddellijk
na die onderhandelingen en in aanwezigheid van de bezwaarindiener, aanvangen met het opstellen van een proces-verbaal van niet-akkoord. De bezwaarindiener moet daarbij ingelicht worden over de mogelijkheid om de tussenkomst van de FBD te vragen.
Wanneer de bezwaarindiener van de mogelijkheid om beroep te doen op de tussenkomst van de FBD geen gebruik
wenst te maken, zal dat in het proces-verbaal van niet-akkoord worden vermeld.
In geval van een aanvraag tot bemiddeling, wordt geen proces-verbaal van niet-akkoord opgesteld, althans niet
onmiddellijk. De aanvraag tot bemiddeling maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk document. Dit gedagtekend
document bevat de datum van het aanvankelijke bezwaar en vermeldt dat het voortspruit uit de onderhandelingen
bedoeld in artikel 501bis WIB 92 en dat, indien de bemiddeling niet slaagt, de bezwaarindiener opnieuw zal worden
opgeroepen met het oog op de opstelling van het in artikel 501bis, §2, WIB 92 voorziene proces-verbaal. Na de overhandiging van een kopie aan de bezwaarindiener, zendt de onderzoekende ambtenaar per fax of e-mail het door de
twee partijen ondertekend document aan de bevoegde dienst.
Bij een vruchteloze bemiddeling, zal de onderzoekende ambtenaar zo snel mogelijk de bezwaarindiener oproepen om de behandeling van zijn bezwaar verder te zetten en desgevallend het proces-verbaal van niet-akkoord op
te stellen. De procedure blijft onveranderd, maar de onderzoekende ambtenaar moet erover waken dat het proces-verbaal tot stand komt binnen de redelijke termijn, te weten tijdens de 6 maanden volgend op de indiening van
het bezwaarschrift.
III. Wetboek van met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Overeenkomstig artikel 1 WIGB is de FBD bevoegd inzake de verkeersbelasting (en de belasting op de inverkeerstelling) op de autovoertuigen, de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen, alsook op de belasting (en de aanvullende belasting) op de deelname van de werknemers in
de winst of in het kapitaal van de vennootschap.
De FBD is evenwel niet bevoegd wanneer een gewest zelf de “dienst van de belasting” waarneemt.
Artikel 123 W 25 april 2007 wijzigt artikel 2 WIGB, teneinde de toepassing van de artikelen 376quinquies en 399bis,
WIB 92 op deze belastingen mogelijk te maken. De modaliteiten tot tussenkomst van de FBD inzake de inkomstenbelastingen wanneer een aanvraag tot bemiddeling is ingediend, in geval van administratief beroep en in geval van
betwisting met de ambtenaar belast met de inning en invordering van zijn belastingschuld, zijn derhalve mutatis
mutandis van toepassing op de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
IV. Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
De FBD is bevoegd inzake de registratierechten1, maar niet inzake de hypotheek- en griffierechten.
Artikel 124 W 25 april 2007 wijzigt artikel 219 van het W.Reg. en heeft in de eerste plaats tot doel in dat wetboek de
mogelijkheid in te schrijven om beroep te doen op de FBD. Die bemiddeling kan gevraagd worden zolang het geschil
tussen de belastingplichtige en de ontvanger der registratierechten zich nog in de informele fase bevindt.

1

De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en de invordering van de registratierechten de bemiddeling is uitgesloten. Tot op heden werd geen
enkel dergelijk besluit getroffen.
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Dit betekent met andere woorden dat de tussenkomst van de FBD kan gevraagd worden zolang de belastingplichtige geen verzet heeft gedaan tegen het in het kader van de betwisting uitgevaardigde dwangbevel. Dat verzet maakt
immers een einde aan de administratieve fase van het geschil en legt het voor beslechting aan de rechterlijke macht
voor.
Vooraleer beroep te kunnen doen op bemiddeling, moet de belastingplichtige evenwel gepoogd hebben om het
geschil met de administratie op te lossen via op ernstige wijze gevoerde onderhandelingen. Er moet vooreerst een
werkelijke moeilijkheid zijn en vervolgens moet die moeilijkheid zijn blijven bestaan na onderhandelingen met de
administratie.
Indien de FBD vaststelt dat hij verzocht wordt om tussen te komen vooraleer de belastingplichtige ook maar enige
moeite heeft gedaan om het geschil in samenspraak met de administratie op te lossen, kan de FBD weigeren om op
het verzoek tot tussenkomst in te gaan.
Fiscale bemiddeling stopt wanneer de formele procedure van de controleschatting wordt ingesteld of wanneer het
geschil voor beslechting aan de rechter wordt voorgelegd. Ook hier geldt als basisvoorwaarde voor een mogelijke
tussenkomst van de FBD dat de ‘dienst van de belasting’ door de FOD Financiën moet wordt waargenomen.
V. Wetboek der successierechten
De FBD is bevoegd inzake de successierechten2. Artikel 125 W 25 april 2007 wijzigt artikel 141 van het W.Succ.
waardoor een verzoek tot bemiddeling mogelijk wordt inzake de heffing of de invordering der successierechten.
Wat geldt voor de registratierechten i.v.m. de fiscale bemiddeling, geldt, mutatis mutandis, ook voor de successierechten.
VI. Wetboek diverse rechten en taksen
Artikel 126 W 25 april 2007 heeft artikel 202/4 van het Wetboek diverse rechten en taksen gewijzigd waardoor
fiscale bemiddeling mogelijk wordt inzake de heffing of de invordering van diverse rechten en taksen.
De FBD is bevoegd inzake de rechten op geschriften en diverse taksen, zoals
• taks op de beursverrichtingen;
• taks op de aflevering van effecten aan toonder;
• jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen;
• jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen;
• aanplakkingstaks;
• enz. (cf. Boek I en II van het Wetboek diverse rechten en taksen)3.

De diverse rechten en taksen zijn geen gewestelijke belastingen. Voor het overige, wat geldt voor de registratierechten i.v.m. de fiscale bemiddeling, geldt ook, mutatis mutandis, voor de diverse rechten en taksen.

2
3

De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden i.v.m. de heffing en de invordering van de successierechten de bemiddeling is uitgesloten. Tot op heden werd dergelijk besluit
niet getroffen.
Ibidem.
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VII. Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977
De artikelen 127 tot 130, W 25 april 2007 hebben in de AW D&A een nieuw Hoofdstuk XXIIIbis ingevoegd, dat de
artikelen 219bis, 219ter en 219quater omvat, zodat bemiddeling mogelijk wordt inzake beschikkingen waartegen
een administratief beroep werd ingediend.
Ieder persoon die een regelmatig administratief beroep tegen een beschikking van de gewestelijk directeur of een
ambtenaar met een gelijkwaardige graad instelt, kan een aanvraag tot bemiddeling betreffende die beschikking
indienen bij de FBD.
Op het gebied van douane en accijnzen, kan niet enkel tegen beschikkingen met betrekking tot nationale belastingen
en eigen middelen van de Europese Gemeenschap een administratief beroep wordt ingediend, maar ook beschikkingen die de persoon rechtstreeks en individueel raken en geen rechtstreeks verband houden met belastingen (bv.
verlenen, weigeren, intrekken van allerlei vergunningen). De aanvraag tot bemiddeling wordt dus ingediend met
inachtneming van de geldende nationale en communautaire wetgevingen. In het bijzonder wijzigt de bemiddeling
niets aan de proceduremaatregelen van het administratief beroep voorzien in de Algemene wet inzake douane
en accijnzen (artikelen 214 tot en met 219), de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (artikelen 1385decies en
1385undecies) en het Communautair Douanewetboek (artikelen 243 tot en met 246).
Het administratief beroep kan op grond van artikel 213 Algemene AW D&A geen betrekking hebben op beschikkingen in verband met transacties waarbij de Administratie der douane en accijnzen overeenkomstig artikel 219 van
dezelfde wet een dading sluit met de overtreder met het oog op het vermijden van een strafrechtelijke vervolging.
Zoals inzake btw, voorziet artikel 219ter AW D&A procedureregels om te vermijden dat de bemiddeling met het
gerechtelijk beroep interfereert of de procedure van het administratief beroep en de invordering van de fiscale
schulden (nationale of eigen middelen van de Europese Gemeenschap) vertraagt. Zo is de aanvraag tot bemiddeling
onontvankelijk wanneer de aanvrager voorafgaandelijk een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft aanhangig gemaakt of wanneer over het administratief beroep bij toepassing van artikel 219 AW D&A een beslissing
werd getroffen.
Daarentegen, wanneer, vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, de belastingschuldige een vordering bij
de rechtbank van eerste aanleg heeft aanhangig gemaakt of wanneer over het administratief beroep bij toepassing
van artikel 219 een beslissing werd getroffen, is de FBD ontheven van zijn bevoegdheid.
Het verslag van de bemiddelaar heeft geen dwingend karakter tegenover de autoriteit die beslist over het administratief beroep, maar laat deze toe om het standpunt en de situatie van de belanghebbende beter te begrijpen. De
Administratie neemt kennis van het bemiddelingsverslag en houdt er rekening mee in de motivering van de beslissing over het administratief beroep.
4.2.3 GEWESTMATERIES

De Gewestmateries vallen buiten de bevoegdheid van de FBD, aangezien de ‘dienst van de belasting’ niet meer door
de FOD Financiën verzekerd wordt. Dit is het geval voor:
1) de onroerende voorheffing in Vlaanderen en, vanaf 1 januari 2018, in Brussel;
2) de verkeersbelasting, de BIV en het Eurovignet in Vlaanderen en Wallonië, dat vanaf 1 april 2016 vervangen werd
door de kilometerheffing. Deze is volledig gewestelijk, dus ook in Brussel;
3) de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, de belasting op de spelen en weddenschappen en de
openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken in Wallonië;
4) vanaf 1 januari 2015, de registratie- en successierechten in Vlaanderen met uitzondering van volgende rechten:
a) inzake successierechten:
- taks tot vergoeding van de successierechten (Boek II, W.Succ.);
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- jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen (Boek IIIbis W.Succ.);
- jaarlijkse taks op de coördinatiecentra (Boek III W.Succ.);
- attesten van erfopvolging.
b) inzake registratierechten:
- inbreng in een vennootschap, behalve inbreng door een natuurlijke persoon van een woning in een Belgische vennootschap;
- vestiging van een hypotheek op bepaalde schepen, inpandgeving van handelszaak, vestiging van landbouwvoorrecht, overdracht van hypotheek (art. 922, W.Reg.);
- huur, onderverhuring, overdracht van huur, recht van opstal, recht van erfpacht, overdracht van recht van
opstal/erfpacht, jacht- en vispacht;
- openbare verkoop van lichamelijke roerende goederen;
- veroordelingsrecht op vonnissen en arresten;
- akten waarop enkel het algemeen vast recht van toepassing is;
- specifieke vaste rechten (handlichtingen, brieven van adeldom, naams- en voornaamswijziging);
- hypotheekrecht, geïnd door hypotheekbewaarder;
- griffierecht.
In deze materies, met uitzondering van de onder punt 4, a en b, hiervoor vermelde rechten, kan de FBD bijgevolg niet
meer bemiddelen.
De 6de Staatshervorming hevelt heel wat bevoegdheden inzake personenbelasting over naar de Gewesten. De FOD
Financiën blijft evenwel de dienst van die belasting verzorgen. De FBD kan dus bij voortduur blijven bemiddelen in
geschillen betreffende deze materie.
4.2.4 LOKALE BELASTINGEN

Wat betreft de eventuele bevoegdheid van de FBD om te bemiddelen inzake geschillen m.b.t. de vestiging van lokale
belastingen, werd na advies van de Centrale Rechtskundige Dienst van de FOD Financiën het volgende geconcludeerd.
Artikel 11 van het Vlaams Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen bepaalt:
“Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6
tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit
van dat wetboek van toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de
inkomsten betreffen.”.
De FBD heeft ter zake geen geldig equivalent gevonden van toepassing in de andere Gewesten.
Titel VII, Hoofdstuk VII, Afdeling I, WIB 92 handelt over het administratief beroep. Inzonderheid artikel 376quinquies,
§1, WIB 92 stelt dat, in geval een bezwaarschrift werd ingediend bij de adviseur-generaal van de administratie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of wanneer om de toepassing van artikel 376 werd verzocht,
de belastingschuldige, evenals zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag
tot bemiddeling kan indienen bij de FBD bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).
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Titel VII, Hoofdstuk VIII, WIB 92 handelt over de invordering van de belasting. Inzonderheid artikel 399bis WIB 92
stelt dat, in geval van betwisting met een ambtenaar van de administratie belast met de inning en de invordering van
de inkomstenbelastingen, de belastingschuldige of ieder ander persoon lastens wie een belasting of voorheffing kan
worden ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling kan indienen bij de FBD bedoeld in artikel 116 van de wet van 25
april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).
Voormelde artikelen verwijzen dus naar de bezwaarprocedure bij de adviseur-generaal van de administratie belast
met de vestiging van de inkomstenbelastingen en naar de ambtenaar van de administratie belast met de inning en
de invordering van de inkomstenbelastingen, maar niet naar respectievelijk de bezwaarprocedure bij het College van
burgemeester en schepenen en de bestendige deputatie, noch naar respectievelijk de betwisting met de stadsontvanger en de provinciale ontvanger.
De provincie- en gemeentebelastingen behoren sinds de Lambermontwet van 2001 tot de bevoegdheid van het
Vlaams Gewest. Tevens beschikken de lokale besturen over een eigen fiscale beslissingsbevoegdheid. De fiscale
autonomie van de lokale besturen is grondwettelijk verankerd in de artikelen 41 en 162, van de Grondwet voor de
gemeenten en artikel 170, §3, van de Grondwet voor de provincies.
Het Gewest dat bevoegd is voor de lokale belastingen kan geen verplichtingen opleggen aan de FBD die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort.
In haar advies nr. 43.776 van 11 december 2007 betreffende het ontwerp van decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen stelde de Raad van State immers:
“het is evenwel in strijd met het beginsel van de wederzijdse autonomie van de federale staat, de gemeenschappen en de
gewesten dat één van de overheden aan een andere overheid op eenzijdige wijze verplichtingen zou opleggen zodat het
toepassingsgebied van de verplichting opgelegd bij artikel 6 van het ontwerp zal dienen te worden ingeperkt.”.
Deze redenering dient eveneens te worden toegepast op het voormelde artikel 11 van het Vlaams decreet van 30
mei 2008. In fine van dat artikel wordt bovendien uitdrukkelijk gesteld: “voor zover ze niet specifiek de belastingen op
de inkomsten betreffen.”.
Bijgevolg kan het bedoelde artikel 11 van het Vlaams Decreet niet zo gelezen worden dat belastingplichtigen voor de
lokale belastingen een beroep kunnen doen op de federaal georganiseerde fiscale bemiddeling.
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DEEL 2
BEHANDELING VAN DE
AANVRAGEN

Jaarverslag DVB 2017
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1. FISCALE BEMIDDELING
Hierna wordt op een bondige wijze uiteengezet hoe een verzoek om fiscale bemiddeling op de FBD zal worden behandeld.
De FBD is heel toegankelijk. De aanvraag tot fiscale bemiddeling gebeurt op eenvoudig, kosteloos verzoek van de
belastingplichtige, zijn boekhouder of mandataris en kan op verschillende wijzen worden ingediend:
• per e-mail;
• per brief;
• telefonisch;
• per fax;
• mondeling.

Voor alle aanvragen wordt door het secretariaat een dossier aangemaakt dat, in functie van de te behandelen materies, aan het bevoegd Collegelid wordt voorgelegd. Indien de aanvraag verschillende materies betreft zoals bijvoorbeeld inkomstenbelastingen en btw en, eventueel invorderingsproblematiek, zal een bijkomend dossier worden
aangemaakt. Vervolgens zal het Collegelid het dossier aan een (of meerdere) bemiddelingsmedewerker(s) toewijzen.
Op die manier zullen de aanvragen behandeld worden door een team bestaande uit medewerkers die expert zijn in
de achterliggende materie.
De aangeduide fiscaal bemiddelaar zal de aanvraag grondig doornemen en het dossier aanvullen, enerzijds op basis
van de gegevens die terug te vinden zijn in de diverse administratieve applicaties van de FOD Financiën waartoe
hij toegang heeft en, anderzijds, op basis van informele individuele gesprekken met de belastingplichtige en/of de
aangeduide geschilambtenaar. Al dan niet in overleg met het bevoegd Collegelid en afhankelijk van de complexiteit
van het geschil, zal een bemiddelingsstrategie worden uitgewerkt.
De medewerker informeert bij de betrokken geschilambtenaar naar de timing waarbinnen deze laatste het bezwaarschrift/verzoek om ambtshalve ontheffing kan onderzoeken en vraagt op de hoogte gehouden te worden van
de verdere stappen die de geschilambtenaar zal ondernemen. Een verzoek om fiscale bemiddeling verleent immers
geen prioriteit aan het bezwaardossier.
Afhankelijk van de situatie organiseert de bemiddelaar (informele) gesprekken met de betrokken partijen afzonderlijk, alvorens over te gaan tot een gezamenlijk overleg. Op die manier kan hij pogen om de achterliggende bekommernissen en belangen te achterhalen.
Wanneer de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd om gehoord te worden, zal de hoorzitting veelal
doorgaan in het bijzijn van de bemiddelaar. Dit werkt tijd- en kostenbesparend voor alle partijen. De bemiddelaar is
onmiddellijk betrokken en kan, indien mogelijk, de partijen reeds de kans geven om hun standpunten te verduidelijken.
De wet van 10 juli 2017 vult artikel 116, §3, W 25 april 2007 op dit punt aan zodat de bemiddelaar de toegang tot
een hoorzitting niet meer kan geweigerd worden wanneer in het voorliggende geschil om bemiddeling werd verzocht.
Afhankelijk van de complexiteit van het voorliggend geschil kunnen meerdere individuele en gezamenlijke gesprekken worden georganiseerd.
De autonomie van de dienst maakt het mogelijk om snel en efficiënt te werken in een vertrouwelijke sfeer.
De procedure van behandeling van een aanvraag om fiscale bemiddeling wordt verduidelijkt in de artikelen 10 tot
12, KB 9 mei 2007.
Ontvangstbewijs
Artikel 10 KB 9 mei 2007 bepaalt dat de aanvragen tot bemiddeling het voorwerp uitmaken van een ontvangstbewijs, uitgereikt aan de aanvrager binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst
van de aanvraag.
Wanneer de aanvraag tot bemiddeling mondeling gebeurt, wordt zij op papier gezet door de FBD en wordt het ontvangstbewijs onmiddellijk uitgereikt.
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Beslissing over ontvankelijkheid
Overeenkomstig artikel 11 KB 9 mei 2007, deelt de FBD de aanvrager, ten laatste binnen de vijftien werkdagen
vanaf de ontvangst van de aanvraag tot bemiddeling, zijn beslissing mee om de aanvraag al dan niet te behandelen
of om ze aan een andere dienst door te zenden.
De beoordeling in hoeverre een bemiddelingsaanvraag ontvankelijk is, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de
FBD. De weigering om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd.
De FBD stelt de betrokken fiscale dienst in kennis van de aanvraag tot bemiddeling die hij voornemens is te behandelen.
Overeenkomstig artikel 116, §1, 2e lid, W 25 april 2007 weigert de FBD een aanvraag tot bemiddeling te behandelen:
1° indien de aanvraag duidelijk ongegrond is;
2° indien de aanvrager duidelijk geen stappen bij de betrokken bevoegde administratieve overheid heeft ondernomen teneinde de standpunten met elkaar te verzoenen.
Een aanvraag is manifest ongegrond indien zij berust op ongefundeerde beschuldigingen of klachten met tergende
of eerrovende bedoelingen.
Is een aanvraag onontvankelijk, dan probeert de FBD alsnog bijstand te verlenen door het verschaffen van diverse informatie, waardoor de burger op het goede spoor wordt gezet bij de verdere stappen die hij kan ondernemen of door
de vraag aan een andere bemiddelaar (klachtendienst, federale Ombudsman, …) of bevoegde dienst toe te zenden.
Een aanvraag kan als zodanig onontvankelijk zijn wanneer geen voorafgaande stappen werden ondernomen bij de
bevoegde administratieve overheid. Door de aanvrager in de beslissing houdende onontvankelijkheid van zijn aanvraag in te lichten omtrent het ontbreken van deze formaliteit, zal hij in staat zijn hieraan te verhelpen.
De beslissing over de ontvankelijkheid is een belangrijk gegeven in het verder verloop van het bemiddelingsproces,
aangezien deze beslissing de mogelijkheid tot het stellen van bepaalde handelingen in de procedure van toepassing
op het geschil, tijdelijk zal schorsen.
Schorsende werking van een ontvankelijke bemiddelingsaanvraag - gevolgen op de afhandeling van het administratief geschil
a) Algemeen
De wet van 10 juli 2017 verleent aan een verzoek om fiscale bemiddeling een schorsende werking op het nemen van
enige beslissing in de procedure met betrekking tot het geschil tussen belastingplichtige en de fiscus, op voorwaarde
dat het verzoek om bemiddeling door de FBD ontvankelijk is verklaard. De schorsingstermijn vangt aan op de dag
van die beslissing van ontvankelijkheid.
De wet is van toepassing vanaf 1 september 2017, dus m.a.w. op alle bemiddelingsaanvragen die op die datum ontvankelijk waren verklaard of vanaf die datum ontvankelijk verklaard werden of zullen worden. De inwerkingtreding
moet immers worden beoordeeld in functie van het algemene rechtsbeginsel dat een nieuwe wet ook van toepassing is op toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden, voor zover daarbij geen afbreuk
wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. Concreet wil dit zeggen dat de schorsende werking
van toepassing is op alle verzoeken die ingediend worden vanaf 1 september 2017 én op bemiddelingen die vóór die
datum ontvankelijk werden verklaard maar nog niet werden afgesloten.
Wat betreft het administratief beroep inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen geldt als bijkomende voorwaarde dat de termijn van 6 of 9 maanden vermeld in artikel 1385undecies,
2de en 3de lid, Ger.W. op die dag nog niet versteken zijn.
De schorsende werking heeft geen invloed op de procedurewerkzaamheden. Dit betekent dat de bevoegde dienst
het onderzoek van het administratieve geschil kan voortzetten. De schorsing houdt in dat de effectieve beslissing
over het geschil door de betrokken geschilambtenaar, tijdelijk niet kan worden genomen.
De duur van de schorsing is afhankelijk van de aard van het geschil waarvoor om bemiddeling is verzocht:
• een geschil dat betrekking heeft op een georganiseerd beroep (bezwaar of ambtshalve ontheffing – artikelen 366
en 376 WIB 92);
• een invorderingsgeschil met de AAII;
• enige andere fiscale materie.
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De schorsing wordt ten laatste beëindigd, hetzij na 4 maanden in geval van bezwaar of ambtshalve ontheffing, hetzij
na 1 maand in geval van een geschil met het Team Invordering.
Hierna zal dieper worden ingegaan op de duur en de weerslag van de schorsende werking op de procedure naargelang de aard van het geschil.
b) Schorsende werking in geval van administratief beroep (inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen)
De schorsing wordt bepaald in artikel 116, § 1/1, W 25 april 2007 dat stelt:
“Een ontvankelijk verklaarde aanvraag tot bemiddeling heeft een schorsende werking op het nemen van enige beslissing,
behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn.
De schorsingstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de aanvraag tot fiscale bemiddeling ontvankelijk is verklaard.
De in het eerste lid vermelde schorsingstermijn wordt beëindigd op de dag waarop het bemiddelingsverslag wordt goedgekeurd
door het College van fiscaal bemiddelaars, behoudens verzaking of eerder akkoord tussen de betrokken partijen, en ten laatste
één maand voor het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 1385undecies, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.”.
Zodra het verzoek tot bemiddeling in het kader van het administratief beroep (inkomstenbelastingen en met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) ontvankelijk is verklaard, vangt de schorsingstermijn aan.
Zoals gezegd heeft de schorsende werking geen weerslag op de procedurewerkzaamheden van de geschillendiensten, m.a.w. de termijnen voor bijvoorbeeld het versturen van een vraag om inlichtingen, oproep tot hoorzitting, een
bericht van wijziging, enz. worden geenszins geschorst. De schorsing betekent wel dat in casu tijdelijk bepaalde
handelingen niet kunnen worden gesteld, met name:
1° het nemen van een beslissing over een bezwaarschrift ingediend bij de adviseur-generaal van de administratie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of over een verzoek om ambtshalve ontheffing;
2° het nemen van een beslissing over een bezwaarschrift ingediend bij de bevoegde ambtenaar belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
Wanneer een bezwaarschrift of een verzoek tot ambtshalve ontheffing is ingediend en er wordt geen bemiddeling
aangevraagd, moet de administratie daarover in principe een beslissing treffen binnen de 6 maanden (art. 1385undecies, 2de, Ger.W.) of binnen de 9 maanden wanneer het bezwaar is gericht tegen een van ambtshalve gevestigde
aanslag (art. 1385undecies, 3de lid, Ger.W.). Zo niet kan belastingplichtige naar de rechtbank stappen zonder de administratieve beslissing nog langer af te wachten. In dat geval zal de administratie geen subsidiaire aanslag meer
kunnen vestigen wanneer zij voor de rechtbank in het ongelijk zou worden gesteld.
Artikel 116, § 1/1, 2de lid, W 25 april 2007 verlengt de wachttermijnen bedoeld in artikel 1385undecies, 2de en 3de lid,
Ger.W. met 4 maanden wanneer het bemiddelingsverzoek ontvankelijk is verklaard.
Indien een bemiddelingsverzoek zou ingediend worden na het verstrijken van die termijnen, kan dit verzoek nog
steeds ontvankelijk worden verklaard, maar deze ontvankelijkverklaring zal geen schorsend effect meer hebben.
De schorsing wordt beëindigd, hetzij:
• wanneer belastingplichtige verzaakt aan het administratief beroep;
• wanneer de partijen een wederzijds akkoord bereiken;
• indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn;
• op de dag waarop het bemiddelingsverslag wordt goedgekeurd door het College van fiscaal bemiddelaars, bedoeld
in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk V van Titel VII W 25 april 2007;
• en ten laatste 1 maand vóór het verstrijken van de termijnen vermeld in het nieuwe vierde lid van artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek.
De schorsing vervalt dus o.a. wanneer het administratief beroep wordt afgesloten. Het spreekt voor zich dat de term
“verzaking” waarvan sprake op de verzaking aan het administratief beroep slaat. Uit de parlementaire werkzaamheden voorafgaand aan de wet van 10 juli 2017 (DOC 54 0861/002) blijkt duidelijk dat de verzaking bedoeld in artikel
116, § 1/1, tweede lid, W 25 april 2007, enkel betrekking kan hebben op de verzaking aan het bezwaarschrift, dus
m.a.w. aan het administratief beroep.
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Het feit dat de bemiddelingsprocedure kan worden stopgezet op eenzijdig verzoek van belastingplichtige, kan op
zich niet onmiddellijk een einde maken aan het schorsend effect aangezien de wens van belastingplichtige om de
bemiddeling stop te zetten, in het bemiddelingsverslag zal opgenomen worden en de bemiddelingsprocedure pas
zal worden afgesloten op de dag dat het verslag door het College van fiscaal bemiddelaars wordt goedgekeurd.
Het kan hoe dan ook nooit de bedoeling zijn dat het loutere feit dat belastingplichtige eenzijdig de bemiddelingsprocedure wenst stop te zetten, een invloed zou kunnen hebben op de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing
op het administratief beroep en de administratie in de onmogelijkheid zou plaatsen om haar beslissing tijdig te nemen.
Door het verlengen met 4 maanden van de wachttermijnen vermeld in 1385undecies, 2de en 3de lid, Ger.W. zal de FBD
de kans krijgen om gedurende minimum 3 maanden te bemiddelen, ook indien belastingplichtige zijn verzoek om
bemiddeling pas indient bij het nakend verstrijken van voormelde wachttermijnen van 6 of 9 maanden. De mogelijkheid tot het nemen van een beslissing door de bevoegde adviseur-generaal vanaf de ontvankelijkheid wordt immers
geschorst tot 1 maand vóór het verstrijken van die wachttermijnen.
Voorbeeld
Vestiging van de gewone aanslag: 11 september 2017
Bezwaarschrift: 8 november 2017
Bemiddelingsaanvraag: 5 januari 2018
Ontvangstmelding: 8 januari 2018
Beslissing ontvankelijkheid: 18 januari 2018
Aanvankelijke wachttermijn (art. 1385undecies, 2de, lid Ger.W.): 8 mei 2018
Verlengde wachttermijn (art. 1385undecies, 4de, lid Ger.W.): 8 september 2018
Aanvang van de schorsing: 18 januari 2018
Beëindiging schorsing: ten laatste 8 augustus 2018 (de bevoegde adviseur-generaal heeft dus nog 1 maand tijd om
zijn beslissing over het geschil te treffen alvorens de rechtbank kan worden gevat).
c) Schorsende werking in geval van geschil met Team Invordering
De schorsing wordt bepaald in artikel 116, § 1/2, W 25 april 2007 dat stelt:
“§ 1/2. Indien de aanvraag tot bemiddeling betrekking heeft op een betwisting met de ontvanger belast met de invordering
van de fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen, zijn alle middelen van tenuitvoerlegging bedoeld in Titel III van het vijfde
deel van het Gerechtelijk Wetboek, gedurende maximum een maand geschorst en behouden de reeds gelegde beslagen
hun bewarende werking, met uitzondering van de reeds gelegde beslagen onder derden die hun volle uitwerking behouden.
Het voorgaande geldt eveneens voor het uitvoerend beslag onder derden ingevoegd in uitvoering van artikel 300, §1,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het uitvoerend beslag onder derden vervat in artikel 85bis van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het uitvoerend beslag onder derden vervat in artikel 6 van de
Domaniale wet van 22 december 1949 en het uitvoerend beslag onder derden vervat in artikel 101 van het Algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 28 december 1950.”.
Op het vlak van de bemiddeling inzake de invordering wordt in een schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging
voorzien, weliswaar met bepaalde bijzondere regels. Deze schorsing geldt zowel voor de invordering van de vorderingen inzake de inkomstenbelastingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, waarvan de
dienst van de belasting nog door de FOD Financiën wordt waargenomen, als voor de btw.
Concreet is het zo dat indien een verzoek om bemiddeling op het vlak van de invordering ontvankelijk wordt verklaard, het Team Invordering gedurende één maand vanaf die ontvankelijkverklaring geen enkel middel van tenuitvoerlegging meer kan instellen, noch de opgestarte procedure van rechtstreekse vervolgingen door een gerechtsdeurwaarder voortzetten, tenzij de rechten van de Schatkist effectief in gevaar verkeren.
Wanneer aldus op het ogenblik van de ontvankelijkverklaring van het verzoek om bemiddeling op het vlak van de
invordering een uitvoerend beslag op roerende goederen is gelegd, kan de verkoping ervan niet doorgaan tot de
fiscale bemiddeling op dit vlak is afgesloten, met name door de opmaak en verzending van een bemiddelingsverslag.
De wetgever beperkt in de gevallen dat dit verslag niet volgt binnen de maand vanaf de ontvankelijkverklaring van
het verzoek om bemiddeling, de duur van de schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging tot deze maand. Dus
gedurende maximaal één maand waarin op het vlak van de invordering een bemiddelde oplossing wordt betracht,
kan geen enkel middel van tenuitvoerlegging worden aangewend, met inbegrip van een gemeenrechtelijk uitvoerend beslag onder derden of een fiscaalrechtelijk vereenvoudigd beslag onder derden, noch kan de procedure van
rechtstreekse vervolgingen worden voortgezet. Ook al houdt de schorsing dus in dat er tijdens maximaal één maand
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geen nieuw uitvoerend beslag onder derden mag worden gelegd, wordt om praktische redenen evenwel in de wet
voorzien dat een eerder (vóór de ontvankelijkverklaring) gelegd derdenbeslag gedurende die maand niet wordt opgeschort. De derde-beslagene (bijvoorbeeld de werkgever, de financiële instelling of de vakantiekas) moet dus ook
tijdens die maand het voor beslag vatbare gedeelte zonder meer inhouden en aan de fiscus doorstorten.
De schorsing van de tenuitvoerlegging gedurende de bemiddelingsprocedure, weliswaar beperkt tot één maand, is
voor alle duidelijkheid geen hinderpaal voor volgende maatregelen die onverkort blijven gelden: alle mogelijke maatregelen wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar zijn, toezending van de herinneringsbrief in toepassing van
artikel 298 WIB 92, mogelijkheid tot notificatie aan de notaris bij dreigende onroerende akte in toepassing van artikel 434 WIB 92 en artikel 93quater van het Btw-Wetboek, inhoudingsplicht ten aanzien van aannemers met fiscale
schulden (intussen ook uitgebreid tot de bewakings- en de vleessector; artikelen 403 e.v. WIB 92), opname van een
belastingschuld in een attest van erfopvolging door de notaris of andere ambtenaar, nemen van een inschrijving van
de wettelijke hypotheek, aanwending van alle mogelijke teruggaven of belastingkredieten op de fiscale schulden in
toepassing van artikel 334 van de Programmawet van 27.12.2004.
De beperkte schorsing van één maand geldt slechts voor geschillen inzake de betaalplannen en de opgestarte vervolgingen en dus enkel voor de middelen van tenuitvoerlegging. Inzake alle andere geschillen betreffende de innings- en invorderingsmaterie (bijvoorbeeld toekenning van moratoriuminteresten, ontheffing van vervolgingskosten, aanwending van belastingteruggave, aanrekening van nalatigheidsinteresten) geldt de algemene, en niet de tot
één maand beperkte, schorsingstermijn.
De schorsing wordt voor het verstrijken van één maand vanaf de ontvankelijkverklaring steeds beëindigd bij het
bereiken van een akkoord, bij de goedkeuring van het bemiddelingsverslag door het College van de FBD en sowieso
indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn.
De schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging geldt voor alle verzoeken die inzake dergelijke invorderingsgeschillen ontvankelijk worden verklaard vanaf 1 september 2017.
Voorbeeld
Een aanslag in de personenbelasting, waarvoor het aanslagbiljet werd verzonden op 11 september 2017.
Dwangbevel betekend op 6 december 2017.
Uitvoerend beslag op roerend goed gelegd op 15 december 2017.
Vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag bij de werkgever van de belastingschuldige gelegd op 20 december 2017.
Verzoek om fiscale bemiddeling (belastingschuldige wil alsnog een haalbaar betaalplan en stopzetting vervolgingen)
op 22 december 2017.
Ontvankelijkverklaring verzoek om bemiddeling (nadat de FBD heeft nagegaan of er een zekere bemiddelingsmarge
voorhanden is) op 3 januari 2018.
Invloed van de ontvankelijkverklaring op de gedwongen maatregelen:
- De gerechtsdeurwaarder kan niet tot de oplading van de inbeslaggenomen roerende goederen overgaan, noch tot
de verkoping ervan, vóór 3 februari 2018, tenzij eerder bemiddelingsverslag (of rechten van de Schatkist daadwerkelijk in gevaar).
- Het Team Invordering kan geen nieuwe maatregelen van tenuitvoerlegging instellen, waaronder ook geen nieuwe
derdenbeslagen.
- Het reeds op 20 december 2017 gelegde vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag wordt evenwel niet opgeschort (de
werkgever derde-beslagene wordt zelfs niet van de aanvraag tot bemiddeling ingelicht zodat hij verder inhoudingen moet doen en deze aan het Team Invordering doorstorten).
De wettelijke schorsing, beperkt tot één maand, verhindert niet dat er in het kader van een verhoopt bemiddeld resultaat een langere periode van schorsing met de invorderingsambtenaar wordt overeengekomen.
d) Schorsende werking in geval van geschil in andere materies
De schorsing wordt bepaald in artikel 116, § 1/1, W 25 april 2007 dat stelt:
“Een ontvankelijk verklaarde aanvraag tot bemiddeling heeft een schorsende werking op het nemen van enige beslissing,
behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De schorsingstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de
aanvraag tot fiscale bemiddeling ontvankelijk is verklaard.
De in het eerste lid vermelde schorsingstermijn wordt beëindigd op de dag waarop het bemiddelingsverslag wordt goedgekeurd door het College van fiscaal bemiddelaars, behoudens verzaking of eerder akkoord tussen de betrokken partijen, (…).”.
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Voor de geschillen die niet kaderen in een georganiseerd administratief beroep (dus een bezwaarschrift of een verzoek om ambtshalve ontheffing) inzake de inkomstenbelastingen of de federaal gebleven met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, of geen betrekking hebben op een geschil met een Team Invordering betreffende
de betaling en/of de vervolgingen, geldt de schorsing onverkort van zodra het verzoek om bemiddeling ontvankelijk
wordt verklaard tot aan de goedkeuring van het bemiddelingsverslag door het College van de FBD. Dit is het geval
voor geschillen inzake taxatie btw, inzake successie- en registratierechten (Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest en de federale registratierechten die niet naar het Vlaams Gewest zijn overgedragen), inzake diverse rechten
en taksen, inzake de (her-) schatting van het kadastraal inkomen en inzake douane en accijnzen.
De schorsing wordt weliswaar steeds beëindigd bij het bereiken van een akkoord en sowieso indien de rechten van
de Schatkist in gevaar zijn.
Voor de inwerkingtreding geldt hier de algemene regel, namelijk op alle ingediende verzoeken vanaf 1 september
2017 en de op die datum nog niet afgesloten bemiddelingsdossiers.
Samenwerkingsprotocol van 1 juli 2010
Op 1 juli 2010 werd een samenwerkingsprotocol tot organisatie van de relaties tussen de FBD en de algemene administraties van de FOD Financiën, bevoegd inzake fiscaliteit en patrimoniumdocumentatie, ondertekend.
In uitvoering van dat protocol duiden de administrateurs-generaal binnen hun centrale diensten, en ieder voor de algemene administratie waarvoor hij verantwoordelijk is, een contactpunt aan dat instaat voor de relaties met de FBD.
In het kader van de samenwerking tussen de FBD en de algemene administraties, bezorgt de FBD, bij voorkeur elektronisch, de volgende stukken aan de contactpunten en de bevoegde dienst die over de administratieve betwisting
moet beslissen:
• een kopie van de bemiddelingsaanvraag;
• de beslissing die door de FBD wordt genomen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de bemiddelingsaanvraag;
• stukken die niet in het administratieve dossier van de bevoegde dienst zitten;
• het document waarbij in onderlinge overeenstemming een redelijke termijn wordt vastgesteld binnen dewelke de
bemiddelingsaanvraag moet worden behandeld;
• het bemiddelingsverslag.
In geval van een ontvankelijk verklaarde bemiddelingsaanvraag stelt de FBD schriftelijk en in onderlinge overeenstemming met de bevoegde dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen, een “redelijke termijn”
vast binnen dewelke die aanvraag in het licht van de principes van behoorlijk bestuur en de ter zake geldende procedureregels, moet worden behandeld.
Bemiddelingsverslag
Het bemiddelingsverslag vermeldt de standpunten van beide partijen omtrent het voorliggend fiscaal geschil.
Het verloop van de bemiddeling wordt bondig weergegeven waarbij erover gewaakt wordt het vertrouwelijk karakter
van de gesprekken niet te schaden. Indien de bemiddelaar bepaalde suggesties heeft geformuleerd die aanleiding
hebben gegeven tot een bemiddeld akkoord, zal dit in het bemiddelingsverslag worden vermeld. Er zal dus melding
worden gemaakt van een wederzijds akkoord of van een blijvend niet-akkoord tussen de partijen. In bepaalde gevallen kan het verslag melding maken van een gedeeltelijk akkoord; in dat geval zullen een aantal bemiddelingspunten
het voorwerp uitmaken van een wederzijds akkoord, terwijl het geschil voor het overige zal blijven bestaan.
Het resultaat van de bemiddeling tussen de partijen wordt bijgevolg door de FBD in het bemiddelingsverslag opgenomen, behoudens in geval de bevoegde geschilambtenaar nog geen beslissing wenst te nemen omdat hij overleg
moet plegen met zijn overste, of met de taxatiedienst die aan de basis ligt van de aanslag of nog, het bemiddelingsverslag wenst af te wachten alvorens een definitief standpunt in te nemen.
In deze gevallen zal dit eveneens in het verslag worden opgenomen.
Na opmaak en goedkeuring van het verslag door het bevoegd Collegelid, wordt het dossier op de agenda van het
College geplaatst.
Het College vergadert wekelijks, in principe op dinsdag, behalve in vakantieperiodes waarbij rekening moet gehouden worden met de aanwezigheid van de Collegeleden.
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Eenmaal het bemiddelingsverslag door het College werd aangenomen, wordt het dossier aan het secretariaat overgemaakt. Het secretariaat zal het verslag dezelfde of de volgende dag naar de belastingplichtige per brief versturen.
Met de goedkeuring van het verslag door het College wordt de schorsingstermijn beëindigd.
Een afschrift van het bemiddelingsverslag wordt via elektronische weg bezorgd aan het contactpunt van de betrokken algemene administratie, in voorkomend geval ook aan het contactpunt van de AABBI, en aan de bevoegde
dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen. Indien nodig neemt de bevoegde dienst die over de
administratieve betwisting moet beslissen, het verslag op in de daartoe bestemde fiscale gegevensbanken.
Het bemiddelingsverslag maakt deel uit van het fiscaal dossier.
De dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen, treft na ontvangst van het bemiddelingsverslag zo
spoedig mogelijk de beslissing. De FBD heeft dus geen beslissingsbevoegdheid. Dit betekent dat de FBD enkel probeert om de standpunten te verzoenen en dat het resultaat van de bemiddeling in een bemiddelingsverslag wordt
opgenomen.
Hoe dan ook is het de administratieve overheid - en niet de FBD - die de uiteindelijke beslissing treft. Het spreekt
voor zich dat de bevoegde dienst in de beslissing over het administratief beroep rekening moet houden met het
bemiddelingsverslag. Die dienst is er evenwel niet door gebonden. Wanneer bepaalde grieven van het administratief
geschil in het bemiddelingsverslag als gegrond worden aangemerkt, maar de bevoegde dienst daarentegen toch
besluit tot een verwerping van die grieven, moet in die beslissing worden gemotiveerd waarom de beslissing afwijkt
van het bemiddelingsverslag.
De opdracht van de FBD bestaat in het zoeken naar oplossingen voor de problemen die hem worden voorgelegd.
Hierbij oefent de FBD een invloed-magistratuur uit, zonder dat hij evenwel beslissingen treft. In dit verband kan
worden verwezen naar de bepalingen van artikel 116, §1, 4de lid, W 25 april 2007: “Tegen de bemiddelingsverslagen
en de beslissingen betreffende de ontvankelijkheid kan geen administratief of een gerechtelijk beroep worden ingesteld.”.
Ontheven van bevoegdheid
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de tussenkomst van de FBD niet steeds wordt beëindigd door een beslissing tot onontvankelijkheid van de bemiddelingsaanvraag of door een bemiddelingsverslag. Dit is met name het
geval wanneer de FBD moet vaststellen dat hij ontheven is van zijn bevoegdheid.
Dit doet zich voor wanneer een einde wordt gesteld aan de opdracht van de FBD buiten diens wil om. De oorzaken
hiervan worden opgesomd in verschillende fiscale bepalingen.
Volgende redenen kunnen de ontheffing van de bevoegdheid veroorzaken en bijgevolg tot de beëindiging van de
bemiddeling leiden:
• de belastingplichtige trekt zijn aanvraag tot bemiddeling in;
• het geschil wordt voor de rechtbank aanhangig gemaakt;
• een controleschatting wordt gevorderd;
• de belastingaanslag waarvoor een uitstel werd gevraagd, wordt toch integraal betaald;
• de bevoegde dienst, doet, spijts de lopende bemiddelingsprocedure en tegen de regels in, uitspraak over het administratief geschil en ontslaat daardoor de FBD feitelijk van zijn opdracht;
• enz.
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2. CONTACTCEL INVORDERING
De FBD heeft de taken overgenomen van de voormalige “Contactcel Invordering”, die tussenkwam in geschillen
tussen de belastingplichtige en de Adviseur invordering – Ontvanger en die, op het vlak van de invordering, reeds
gelijkaardige doelstellingen had als de FBD.
Inzonderheid inzake de invordering van directe belastingen en btw, bestond de taak van deze dienst eveneens in
“het beantwoorden van verzoeken, klachten en andere vragen van de belastingschuldige in hun relaties met de administratie in de persoon van de Adviseur invordering – Ontvanger”.
De FBD helpt de burgers en de ontvangers hier bij het oplossen van problemen inzake inning en de invordering en
probeert op die manier meningsverschillen tussen hen te voorkomen. Een aantal van de desbetreffende verzoeken
zijn gelinkt aan een invorderingsprobleem dat wordt voorgelegd aan het Koninklijk Paleis of aan de beleidscel van de
Minister van Financiën.
Deze aanvragen worden vervolgens toevertrouwd aan de FBD via de diensten van de Voorzitter van het Directiecomité en worden op de daartoe geëigende manier behandeld. In hoogst dringende gevallen (bijvoorbeeld nakende
verkopingen ingevolge uitvoerend beslag op roerende of onroerende goederen) zijn er rechtstreekse contacten tussen de medewerkers van de beleidscel van de Minister van Financiën en de bevoegde dossierbeheerder van de FBD.
In functie van de aard van het voorgelegde probleem en de evolutie ervan wordt een initieel dossier “Contactcel
Invordering” soms geherkwalificeerd naar een dossier “Fiscale Bemiddeling”.
Het gaat bij dossiers die gekwalificeerd worden als “Contactcel Invordering” vaak om invorderingsproblemen of
vragen om een tussenkomst, teneinde de terugbetaling van geblokkeerde belastinggelden te versnellen. Formeel
gezien zijn dit geen eigenlijke fiscale bemiddelingsaanvragen, doch ze kaderen volledig in de dienstverlening aan de
burgers, een opdracht van de FBD.
Vaak gaat het ook om dossiers van belastingplichtigen die aanzienlijke fiscale schulden hebben en die geen uitweg
meer zien. In dergelijke gevallen wordt eerst nagegaan of dit al dan niet te wijten is aan structurele betaalproblemen.
Stelt de FBD vast dat het eerder gaat om tijdelijke financiële moeilijkheden, dan wordt de schuldenaar gewezen op
de mogelijkheid tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, eventueel gekoppeld aan een vraag om vrijstelling van
nalatigheidsinteresten.
Wanneer de verzoekers echter kennelijk met een duurzame schuldenlast te kampen hebben, wordt de aandacht
gevestigd op de mogelijkheid om een verzoek om onbeperkt uitstel van de invordering van de betrokken belastingen in te dienen. Indien evenwel uit het dossier blijkt dat de schuldenaar met een verscheidenheid aan schuldeisers
kampt, zal hij meteen naar een collectieve procedure worden verwezen (bijvoorbeeld de procedure “wet betreffende
de continuïteit van ondernemingen”, en de procedure van de collectieve schuldenregeling) waarin iedere schuldeiser
toegevingen doet om tot een voor de schuldenaar passende oplossing te komen.
Voor elke mogelijkheid tot spreiding of uitstel van betaling, alsook van enige andere gunstmaatregel op het vlak van
de invordering, waarvoor de betrokken belastingschuldigen in principe in aanmerking kunnen komen, wordt door
de FBD steeds duidelijk en gericht uiteengezet welke modaliteiten en/of voorwaarden er moeten worden vervuld.
Daarbij heeft de FBD steeds oog en respect voor de uitsluitende bevoegdheid van de Adviseur invordering – Ontvanger inzake het verlenen van betalingsfaciliteiten of uitstel van betaling.
De FBD kreeg in 2017 opnieuw een aanzienlijk aantal verzoeken van belastingplichtigen met betrekking tot belastingteruggaven die nog niet werden vereffend. In het geval van een dergelijk verzoek stelt de FBD een onderzoek
in waarom de vereffening op zich laat wachten: hij contacteert in voorkomend geval de Cel Teruggaven van het Nationaal Inningscentrum van de AAII en probeert, indien mogelijk, de vereffening van de teruggave te versnellen en
vraagt daartoe zelf stavingsstukken op.
De FBD streeft met zijn tussenkomst dus steeds naar een correcte dienstverlening en informatieverstrekking aan de
burger. De dienst poogt tezelfdertijd de taken van de invorderings- en uitbetalingsdiensten te verlichten.
De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering heeft op 1 september 2017 in de Vlaamse provinciehoofdsteden, alsook in Brussel, Charleroi, Luik, Bergen, Namen en Neufchâteau 11 infocenters opgericht, die voortaan uitsluitend bevoegd zijn voor onder meer het toestaan van betaalplannen voor aanslagen waarvoor nog geen
vervolgingen zijn opgestart of waarvoor een eerdere afbetalingsregeling niet werd stopgezet.
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Deze infocenters zijn geopend van 9u tot 12u en niet telefonisch bereikbaar. Vermits de opstart van sommige van
deze infocenters een zekere vertraging in de behandeling van de verzoeken om betaalregelingen teweeg bracht,
kreeg de FBD in het jaar 2017 een toestroom van belastingschuldigen die de juiste weg zochten naar het bekomen
van een afbetalingsregeling. Belastingplichtigen kunnen zich niet langer richten tot hun vertrouwde “ontvangkantoor” en niet iedereen kent de weg naar het portaal MyMinfin (waarmee een afbetalingsregeling ook kan worden
aangevraagd), kan deze tool hanteren, terwijl anderen daarbij op moeilijkheden stuiten (bijvoorbeeld onmogelijkheid
de vragenlijst te openen via hun eigen software).
Nog anderen verwachten een snellere reactie op hun verzoek en gaan hopeloos op zoek naar een dienst die bij gebrek aan antwoord binnen enkele dagen toch een gevolg zou geven. Onder meer omdat gelet op de grote toestroom
niet iedereen bij het Contactcenter terecht kon, kwam een gedeelte bij de FBD terecht. De FBD poogde deze mensen
systematisch snel verder te helpen, door hen bijvoorbeeld een vragenlijst m.b.t. inkomsten of uitgaven te verstrekken of nog de bestaande strategie inzake de betaalplannen van de Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering te verduidelijken en de procedure om een betaalplan aan te vragen toe te lichten (voor betaalregelingen
tot 6 maanden vanaf het ontstaan van de schuld, dringt zich geen opgave inzake de inkomsten/uitgaven/vermogen
op, betaalplannen met een langere looptijd noodzaken dit wel).
In 2017 was in het kader van de opdracht tot algemene dienstverlening een bijzondere taak op het vlak van de
toekenning van betaalplannen toebedeeld aan de FBD. Veel belastingschuldigen waren totaal onwetend over de
striktere regels inzake de toekenning van betaalplannen door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Vaak hadden zij begeleiding nodig bij het zoeken naar een oplossing voor hun betaalproblemen die hen
niet toelieten om hun fiscale schuldvorderingen binnen de 12 maanden vanaf het ontstaan ervan te vereffenen. Zij
werden aan de hand van hun specifieke situatie (grootte van de schuld, terugbetalingscapaciteit, al dan niet samengaan met andere niet-fiscale schulden) naar de meest passende oplossing verwezen, hetzij binnen de administratie
(Regionaal Invorderingscentrum) hetzij naar een collectieve insolventieprocedure (via OCMW of bijvoorbeeld DYZO
voor ondernemers). Vermits de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering nog geen duidelijke richtlijnen uitvaardigde betreffende mogelijke concrete oplossingen voor betaalregelingen langer dan 12 maanden na
ontstaan van de fiscale schuld, was er nog een zekere onwetendheid in dit verband zowel bij de burger, de betrokken
ambtenaren als bij de FBD.
Indien de oplossing voor de belastingplichtige binnen de administratie lijkt te liggen, doch op zijn verzoek niet afdoende wordt bekomen, kan hij naderhand nog steeds een formeel verzoek om bemiddeling indienen, dat aldus
wordt behandeld.
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3. DIVERSEN
De FBD ontvangt tevens verscheidene vragen die als zodanig geen eigenlijke bemiddelingsaanvragen zijn, noch
aanvragen van het type “Contactcel Invordering”, maar die zich situeren in andere sectoren dan de pure invordering
van directe belastingen en btw.
Meer en meer stelt de FBD vast dat belastingplichtigen hun weg niet vinden naar de bevoegde dienst om een antwoord te bekomen op een specifieke vraag of een vraag omtrent hun fiscale toestand. De diensten blijken moeilijk
toegankelijk te zijn. Ook het contactcenter van de FOD Financiën heeft het steeds moeilijker om de oplopende hoeveelheid aanvragen te verwerken. Belastingplichtige zoekt een uitweg en komt op die manier systematisch bij de
FBD terecht.
Zoals eerder gesteld, draagt de FBD dienstbaarheid hoog in het vaandel. Ook al behoort het niet tot zijn core business, toch zal de FBD vanuit dat perspectief, algemene of, indien mogelijk, concrete informatie verstrekken aan de
belastingplichtigen die op hem beroep doen of hen doorverwijzen naar de juiste dienst. Vaak betreft het vragen om
inlichtingen die onmiddellijk door de medewerkers van de FBD worden beantwoord en waarbij de burgers meteen
op afdoende wijze telefonisch of per e-mail geïnformeerd worden over mogelijke oplossingen.
Wanneer uit de vraagstelling en/of tijdens het daaropvolgende onderhoud blijkt dat het niet gaat om een echte bemiddelingsaanvraag, omdat er bijvoorbeeld geen administratief geschil bestaat, dan wordt dergelijke tussenkomst
van de FBD als een dossier “Diversen” behandeld. De FBD zal belastingplichtige dan in de mate van het mogelijke
verduidelijking verschaffen en/of doorverwijzen naar de bevoegde administratie of dienst.
Dit zal met name het geval zijn wanneer iemand wenst te vernemen welke stappen hij moet ondernemen om zich
op fiscaal en administratief vlak in regel te stellen of nog wanneer hij zich afvraagt of hij de gevorderde bedragen,
voorheffingen en rechten, interesten en administratieve sancties nog kan betwisten.
De FBD neemt als neutrale en autonome dienst, doch volkomen binnen het kader van de door de FOD Financiën
vooropgestelde waarden (inzonderheid “dienstbaarheid”), een belangrijke rol op zich betreffende de verduidelijking
van de wetgeving en het doorverwijzen van de burger, belastingplichtige of belastingschuldige naar de meest efficiënte wijze om zijn “fiscaal” dossier opgelost te zien.
De FBD stelt alles in het werk om een oplossing te vinden. Deze gang van zaken wordt dan ook door de belastingplichtigen op prijs gesteld.
Hierna enkele voorbeelden van dossiers die onder de rubriek “Diversen” worden behandeld:
• vragen omtrent de te verwachten datum van ontvangst van het aanslagbiljet;
• waar en hoe een attest van “non activiteit” kan worden bekomen;
• vraag naar een attest “Certificate Tax Residence”;
• waar en hoe een attest m.b.t. een handicap kan worden bekomen;
• waar en hoe moet een aangifte RV ingediend worden;
• vragen omtrent de berekening van de aanslag en de redenen van de verhoging van het te betalen bedrag:
o verschillende schuldenaars van de inkomsten en diverse soorten inkomsten zorgen veelal voor te weinig ingehouden BV;
o verhoogde pensioenuitkering met als gevolg overschrijden van bepaalde maximumgrenzen en verlies van (een
gedeelte van) de belastingvermindering;
o cumul van vervangingsinkomsten, pensioenen en andere beroepsinkomsten waardoor bepaalde belastingverminderingen worden afgebouwd;
• problemen vastgesteld bij het indienen of downloaden van documenten via Myminfin
• co-ouderschap:
o voorwaarden en toepassing in de PB;
o waarom niet in aanmerking genomen in de berekening van de BV;
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• verzoek om een vereenvoudigd voorstel van aangifte;
• vragen omtrent de splitsing van de belasting tussen echtgenoten;
• vragen omtrent de aftrek en de belastbaarheid van onderhoudsuitkeringen;
• vragen omtrent kinderen ten laste en de berekening van de netto bestaansmiddelen;
• vragen omtrent de keuze van de toekenning van bepaalde verminderingen in de BV;
• vragen omtrent vermeende dubbele belasting (niet verrekende negatieve inkomstenfiches);
• vragen omtrent het fiscaal statuut van asielzoekers;
• vragen over de Tax Shift;
• melding van adreswijzigingen;
• melding van het vertrek naar het buitenland en te ondernemen acties;
• problematiek van de fiscale regeling voor de toekenning van de verhoogde toeslag van de belastingvrije som voor
gehandicapte kinderen ten laste versus de regeling inzake de verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen;
• toepassing van de verhoging van de belastingvrije som met de toeslagen voor kinderen ten laste in geval van
feitelijke samenwoning;
• vragen omtrent de redenen van de toekenning en het bedrag van opgelegde administratieve boetes;
• vragen omtrent het tijdstip van beoordeling voor het ten laste nemen van kinderen en/of andere personen;
• vragen om uitstel voor het indienen van de aangifte;
• enz.
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BEHANDELDE
ONDERWERPEN

Jaarverslag DVB 2017
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Zoals hiervoor uiteengezet kan de FBD worden ingeschakeld in eender welk geschil met een algemene administratie van de FOD Financiën.
Hierna volgt een bondig overzicht van de aard van de onderwerpen per algemene administratie waarvoor in 2017
een beroep werd gedaan op de FBD. Ook zal dieper ingegaan worden op enkele thema’s waaraan de FBD bijzondere
aandacht wenst te besteden.

1. FISCALE BEMIDDELING
1.1 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE
1.1.1 INKOMSTENBELASTINGEN
Op het vlak van de AAFisc – en in een breder spectrum van de AABBI – kan eenvoudigweg worden gesteld dat de
situaties zo verscheiden zijn als het aantal artikelen opgenomen in het WIB 92.
De complexiteit van ons belastingstelsel zorgt ervoor dat fouten gemaakt worden. Belastingplichtige vindt zijn weg
niet meer in het aangifteformulier. Waar is de code voor zijn eigen woonhuis? Wanneer moet hij wat invullen? Op
welke belastingverminderingen heeft hij recht? In welke mate? Moet hij zelf begrenzingen doorvoeren of gebeurt dat
automatisch? Kan hij nog uitgaven in mindering brengen van zijn netto-inkomen? Hoe zit het met de toekenning van
de belastingvrije sommen voor kinderen, ouders, enz. ten laste? Heeft hij recht op belastingkredieten? Kan een vergissing nog recht gezet worden? Wordt dan een boete of belastingverhoging toegekend? Jarenlang baseert hij zich
op een bepaalde zienswijze, zonder enige opmerking. Kan dit zomaar veranderd worden? Hoe zit het met principes
van behoorlijk bestuur en opgewekt vertrouwen? Enz.
Talloze vragen waarop belastingplichtige een antwoord zoekt.
Maar ook meer specifieke vragen komen aan bod, principiële problemen waarbij ook professionelen naar oplossingen zoeken. De FBD zal die problemen ten gronde aanpakken, zo nodig overleg plegen met de hiërarchie en trachten
pragmatische oplossingen te bewerkstelligen.
1.1.1.1 Overzicht
Hierna wordt een niet limitatief overzicht gegeven van onderwerpen waarvoor in 2017 een beroep werd gedaan op
de tussenkomst van de FBD.
A. Personenbelasting – Belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen
• statuut van rijksinwoner of niet-inwoner (art. 2, §1, 1°, en 3 tot 178, WIB 92 versus art. 227, 1°, WIB 92);
• bewijs van effectieve fysieke aanwezigheid in het buitenland, inzonderheid het Groothertogdom Luxemburg (art.
228 WIB 92);
• toepassing van de 183 dagen-regeling, inzonderheid wat betreft het onderwerpen aan de personenbelasting of
de BNI/Nat.Pers. (art. 228 WIB 92);
• toepassing van de dubbelbelastingverdragen (art.155 WIB 92);
• toepassing van het stelsel van grensarbeiders;
• dubbele belasting in Belgisch–Nederlandse of in Belgisch-Franse context;
• belastbaarheid van Nederlandse pensioenen (AOW, andere) (art. 34 en 35, WIB 92);
• internrechtelijke kwalificatie van inkomsten van buitenlandse oorsprong;
• toepassing vrijstelling met progressievoorbehoud (art. 155, WIB 92);
• correcte toepassing van de diverse aanslagregimes in de belasting van niet-inwoners (art. 227, 228 en 232 tot
234, WIB 92);
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• begrip “wettelijke samenwoning” of gelijkaardig statuut naar buitenlands recht (art. 2, 2°, en 126, §2, WIB 92);
• kinderen ten laste: domiciliëring, netto bestaansmiddelen (art. 2, 4°, en 136 tot 145, WIB 92);
• co-ouderschap en gelijkwaardige verdeling van de huisvesting van de kinderen (art.132bis WIB 92);
• tenlasteneming van ascendenten van minstens 65 jaar: voorwaarden (art. 132, 7°, en art.136 tot 145, WIB 92);
• onvrijwillig karakter van de improductiviteit of de leegstand van een gebouw (art. 15 en 257, WIB 92);
• betwistingen betreffende de taxatie van onroerende goederen ten name van een vorige eigenaar (art. 90, 8° en
10°, 91, 93, 94 en 101, WIB 92);
• onroerend goed dat niet wordt bewoond omwille van beroeps- of sociale redenen (art. 12, §3, WIB 92);
• huurder leeft clausule van het huurcontract niet na, inzonderheid wat betreft het uitoefenen van een beroepsactiviteit in het gehuurd onroerend goed (art. 7, §1, 2° en 13, WIB 92);
• verwerving van vruchtgebruik/naakte eigendom: waardering van het vruchtgebruik (art. 32, 2de lid, 2°, en 36,
WIB 92);
• einde van het vruchtgebruik: waardering van een onroerend goed (art. 360 WIB 92 en art. 199 tot 206, KB/
WIB 92);
• problematiek m.b.t. opstalrecht (art. 32, 2de lid, 2°, WIB 92);
• kwalificatie van de inkomsten (baten, bezoldigingen, divers, auteursrechten, enz.) (art. 23, §1, WIB 92);
• het bestaan van een voordeel van alle aard: voorwaarden, waardering (art. 36 WIB 92 en art. 18 KB/WIB 92);
• voordelen van alle aard ten name van werknemers en bedrijfsleiders (art. 36 WIB 92 en art. 18 KB/WIB 92);
• taxatie op basis van verkeerd opgestelde fiches;
• beroepskosten: voorwaarden van aftrekbaarheid (art. 49 tot 66bis, WIB 92);
• nazicht van de bewijsmiddelen m.b.t. de ingebrachte beroepskosten (art. 49 WIB 92);
• afschrijving van beroepsmatige aangewende activa (gebouw, moto, auto, enz) (art. 52, 6°, en 61 tot 64bis, WIB
92 en art. 36 tot 43, KB/WIB 92);
• beroepskosten: studiekosten (art.49 en 53,1°, WIB 92);
• beroepskosten: tweede verblijf in de nabijheid van de plaats van tewerkstelling (art. 49 WIB 92);
• meerwaarden op onroerende goederen: snelle verkoop van gronden en gebouwen (art. 90, 8° en 10°, WIB 92);
• speculatieve winst (art. 90, 1°, WIB 92);
• aftrek van onderhoudsuitkeringen betaald aan kinderen of ouders gevestigd in België of in het buitenland (art.104,
1e lid, 1°, en 271, WIB 92 en art. 87, 4°, KB/WIB 92);
• onderhoudsuitkeringen en “mate van behoeftigheid” van de onderhoudsgerechtigde (art. 104 WIB 92);
• onderhoudsuitkeringen toegekend in natura (art.104 WIB 92);
• uitgaven die recht geven op een belastingvermindering (woonbonus, bouwsparen, langetermijnsparen, energiebesparende uitgaven, dienstencheques, enz.) (art. 14537 tot 14546, WIB 92);
• uitgaven met betrekking tot een hypothecaire lening – bezitter;
• hypothecair krediet – buitenland;
• zelfstandige activiteit in bijberoep (art. 23, §1, en 27, WIB 92);
• opnulzetting van weerkerende verliezen (art. 49 en 53,10°, WIB 92);
• afzonderlijk belastbare inkomsten: laatste vorige jaar waarin belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad (art. 171, 5°, WIB 92).
B. Vennootschapsbelasting – Rechtspersonenbelasting – Belasting van niet-inwoners/Vennootschappen
• belastbaarheid in de Ven.B of de RPB (art. 2, §1, 5°, a, 179 en 220, 2° en 3°, WIB 92);
• kapitaalverhoging met toepassing van art. 537 WIB 92;
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• liquidatiereserve (art. 184quater, 219quater en 209, WIB 92) ;
• bijzondere liquidatiereserve (art. 541 WIB 92);
• aanleg van een voorziening voor een meningsverschil op het vlak van Douanerechten, inzonderheid wat betreft
de vaststelling van de invoerrechten;
• vrijstelling “Tax Shelter” (art.194ter WIB 92);
• vrijstelling of belastbaarheid van federale of regionale subsidies (art. 24 en 183, WIB 92);
• beheerskosten: managementvergoedingen (art. 49 WIB 92);
• verkoop op plan/advies Commissie voor Boekhoudkundige Normen/ in resultaatneming;
• afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde uitgaven (art. 219 en art. 223, 1°, en 233, WIB 92);
• gespreide belasting van meerwaarden (art. 47 WIB 92);
• verworpen uitgaven: waardeverminderingen (art. 198, 7° en 207, WIB 92 en art. 74 KB/WIB 92);
• aanslag van abnormale en goedgunstige voordelen (art. 26, 79 en 207, WIB 92);
• aanslag ten name van een definitief vereffende vennootschap (art. 209 WIB 92);
• zetelverplaatsing (art. 208, 209 en 210, §1, 4°, en 214bis, WIB 92).
C. Onroerende voorheffing
• proportionele vermindering van de onroerende voorheffing (artikel 257, 4°, WIB 92).
D. Roerende voorheffing
• aanslagvoet (art. 269 WIB 92);
• correctie van de aangifte.
E. Bedrijfsvoorheffing
• gedeeltelijke vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (onderzoek & ontwikkeling, ploegenpremies, tax
shelter, enz) (art. 2751 tot 27510,WIB 92);
• bedrijfsvoorheffing van toepassing op buitenlandse artiesten (art. 228, §2, 8° en §3, WIB 92);
• niet correcte inhouding aan de bron (foutieve aangifte, verkeerd percentage, enz.) toepassingsregels bijlage III KB/
WIB 92).
F. Procedure
• vergissing in de aangifte (bijvoorbeeld ingevolge de schrapping van de code 100, ten onrechte vermelding in de
code 106);
• naleving van eerder met de administratie afgesloten akkoorden;
• naleving van de principes van behoorlijk bestuur;
• verjaring van de aanslag (art. 353 tot 360 en 375, WIB 92 en art.199 tot 206, KB/WIB 92);
• naleving van de rechten van verdediging;
• verzoek tot ambtshalve ontheffing (materiële vergissing, overmacht) (art. 376 WIB 92);
• motivering van de voorgenomen rechtzettingen (gebrekkige motivering) (art. 346 WIB 92);
• forfaitaire aanslag (winst of baten) bij gebrek aan aangifte (art. 342, §§ 2 en 3, WIB 92 en art. 182 KB/WIB 92);
• uitbreiding van de onderzoeks- en aanslagtermijn in geval van fraude (art.333 e.v. en art.354, 2de lid, WIB 92);
• correcte toepassing van sancties (boetes en belastingverhogingen) (art. 444 e.v., WIB 92 en art. 225 tot 229, KB/
WIB 92);
• al dan niet correcte toepassing van nalatigheidsinteresten (art. 414 tot 417, WIB 92).
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1.1.1.2 Regelmatig weerkerende onderwerpen of onderwerpen met een specifiek belang
A. Vaststelling van de fiscale woonplaats – Bespreking van het gewijzigd artikel 2, §1, 1°, 3de lid, WIB 92
Artikel 5/1, §2, van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (BFW)
bepaalt dat voor de toepassing van de BFW, de personenbelasting geacht wordt te zijn gelokaliseerd daar waar de
belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd.
Dit artikel 5/1, §2, BFW werd ingevoerd door artikel 7 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 30.1.2014) en is
van toepassing vanaf aanslagjaar 2015.
Artikel 8 van de Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het WIB 92 heeft dus ook ten gevolge van de voornoemde wet
van 6 januari 2014, het artikel 2, §1, 1°, 3de lid, WIB 92 gewijzigd. Vanaf aanslagjaar 2015 zijn “woonplaats” en “zetel
van fortuin” niet langer evenwaardige alternatieve criteria, maar primeert voortaan het criterium “woonplaats”. Het
criterium “zetel van fortuin” kan nog slechts ingeroepen worden als de belastingplichtige geen “woonplaats” heeft
in België.
De FBD wordt systematisch geconfronteerd met bemiddelingsaanvragen van (gehuwde) buitenlanders die tijdelijk
in België een beroepswerkzaamheid komen uitoefenen, en die ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister, maar
waarvan het gezin nog steeds in het thuisland is gevestigd.
Tot en met het aanslagjaar 2014 werden deze personen op basis van de volgende elementen aangemerkt als
rijksinwoners:
- De woonplaats of zetel van fortuin was in België gevestigd (beide criteria waren gelijkwaardig).
- De woonplaats of de zetel van fortuin werd geacht in België te zijn gevestigd indien er een inschrijving in het Rijksregister was (weerlegbaar vermoeden).
Het gegeven dat voor gehuwden wiens gezin in het buitenland was gevestigd, de belastingwoonplaats ook in het
buitenland was gelegen, volstond echter niet om te besluiten dat betrokkene geen rijksinwoner zou zijn. Op basis
van het wettelijk vermoeden werd immers ook nog vermoed dat hun zetel van fortuin in België gevestigd was. Dit
had dan meestal tot gevolg dat deze buitenlandse werknemers werden aangemerkt als rijksinwoner en dus werden
belast in de PB.
Vanaf aanslagjaar 2015 gebeurt de beoordeling van het begrip “rijksinwoner” op basis van volgende principes:
- De zetel van fortuin is enkel nog van belang wanneer de woonplaats van de belastingplichtige niet in België is
gelegen en kan enkel op basis van feitelijke gegevens worden beoordeeld.
- Voor fiscaal alleenstaanden en gehuwden wiens gezin in België is gevestigd en die ingeschreven zijn in het Rijksregister, wordt geacht dat zij hun woonplaats in België hebben; hier speelt het onweerlegbaar vermoeden inzake
de woonplaats van het gezin niet.
- Voor gehuwden met een in het buitenland gevestigd gezin wordt de belastingwoonplaats bepaald door de plaats
waar het gezin is gevestigd (dit is een onweerlegbaar vermoeden); in tegenstelling tot vroeger wordt de zetel van
fortuin niet meer geacht in België te zijn gevestigd, en ook de eventuele inschrijving in het Rijksregister door één
van beide echtgenoten doet hieraan geen afbreuk meer.
Nochtans, vooraleer de administratie tot een herziening kan overgaan, d.i. een gemeenschappelijke aanslag in de
BNI/Nat.Pers. in de plaats van een aanslag als alleenstaande in de PB, dienen door de betrokkenen volgende inlichtingen en documenten te worden voorgelegd:
- een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de bevolkingsdienst van de plaats waar het gezin is gevestigd;
- de huwelijksakte;
- attesten en/of aanslagbiljetten van eventueel buiten België ontvangen inkomsten;
- verblijfs- en identiteitsgegevens en beroepsinkomsten van de partner alsook aanslagbiljetten afgeleverd door de
belastingautoriteiten van het thuisland;
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- geboorteakten, verblijfs- en identiteitsgegevens en beroepsinkomsten van de kinderen.
De FBD kijkt er nauwlettend op toe dat in de door haar bemiddelde geschillendossiers het “gewijzigde” artikel 2, §1,
1°, 3de lid, WIB 92 op een correcte manier wordt toegepast.
B. Oorlogspensioenen toegekend aan Belgische rijksinwoners
Tijdens de bezetting van België door Nazi-Duitsland (1940-1945) werden veel Belgen het slachtoffer van de
nationaal-socialistische vervolgingen. Enerzijds werden zij vervolgd omwille van hun politieke oppositie tegen het
Nazi-regime, hun ras, godsdienst of ideologie. Anderzijds werden veel landgenoten gedeporteerd naar Duitsland
waar zij tot verplichte tewerkstelling werden gedwongen, of waar ze verplicht werden ingelijfd in het Duitse leger
(de Wehrmacht).
Na de oorlog werd Duitsland veroordeeld tot het vergoeden van deze oorlogsslachtoffers en hun rechtverkrijgenden.
In 1953 ging de Belgische wetgever over tot de erkenning van de oorlogsslachtoffers (Wet van 7.7.1953) en werd
duidelijk bepaald dat de renten van dwangarbeiders voor de Belgische fiscus belastingvrij zouden zijn. Ingevolge
artikel 19, §4, van het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Duitsland had enkel Duitsland heffingsbevoegdheid op deze vergoedingen (bronbelasting).
In de praktijk werden deze pensioenen evenmin in Duitsland belast. België daarentegen stelde deze pensioenen en
renten vrij, maar hield er wel rekening mee voor de bepaling van de aanslagvoet op de andere inkomsten (vrijstelling
met progressievoorbehoud), wat uiteindelijk toch nog resulteerde in een hogere belasting in België.
Vanaf 2012 kregen de Belgische genieters van deze Duitse oorlogspensioenen plots aanslagbiljetten in hun bus,
afkomstig van de Duitse fiscus (Finanzambt Neubrandenburg). Duitsland ging dus effectief over tot het belasten
van deze pensioenen. Naar aanleiding hiervan werden onderhandelingen opgestart tussen beide landen. Een door
het Directoraat Generaal Oorlogsslachtoffers bij de FOD Sociale Zekerheid opgestelde lijst (11.000 personen) van
de door België erkende gedeporteerden voor de verplichte arbeidsdienst werd ter beschikking gesteld van de Duitse
administratie. Deze besliste op haar beurt dat een vrijstelling zou worden verleend aan alle erkende slachtoffers van
de Nazi-vervolging en aan de door België erkende gedeporteerden in de zin van de wet van 7.7.1953. Dit akkoord
kwam op 11.12.2013 tot stand.
Deze vrijstelling werd evenwel niet automatisch toegekend. Personen die er aanspraak op meenden te maken,
moesten daartoe een bezwaarschrift indienen bij het Finanzambt Neubrandenburg. Op de website van de FOD
Financiën werd een modelbezwaarschrift ter beschikking gesteld van de betrokkenen.
In een parlementaire vraag van 20.3.2014 stelde dhr. Louis Siquet (PV nr. 5-1368) de tegenstelling aan de kaak
tussen enerzijds de Duitse vrijstelling van deze oorlogspensioenen (cfr. het akkoord van 11.12.2013) en anderzijds
de toepassing van een verhoogde aanslagvoet in België door de toepassing van het progressievoorbehoud op deze
oorlogspensioenen. De minister antwoordde dat deze kwestie enkel te regelen was door een wijziging van het interne recht en in het bijzonder of het principe van de progressiviteit moest worden gewijzigd.
Naar aanleiding van de parlementaire vraag nr. 1782 gesteld op 16 augustus 2017 door Johan Klaps (QRVA 54
128, blz. 304) inzake Nederlandse pensioenuitkeringen toegekend aan in België gevestigde oorlogsslachtoffers van
1940-1945 of aan hun rechtverkrijgenden, kwam de hele problematiek in een stroomversnelling terecht.
Er was immers gebleken dat de Belgische fiscus, de in België gevestigde Nederlandse joden, die de concentratiekampen van de Nazi’s overleefd hadden en die van de Nederlandse overheid een oorlogspensioen kregen, retroactief
zou belasten.
Artikel 38, §1, 1ste lid, 2°, WIB 92 stelt immers expliciet dat (enkel) de ten laste van de (Belgische) Schatkist toegekende oorlogspensioenen zijn vrijgesteld, wat impliceert dat de andere (buitenlandse) oorlogspensioenen dit niet
zijn. Ook het Hof van beroep te Antwerpen gaf de administratie gelijk in een soortgelijk geschil met betrekking
tot een door de Nederlandse overheid betaalde WUBO-uitkering (Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 19401945 - Antwerpen 2013/AR/1152 d.d. 25.3.2014).
De minister beloofde echter om een einde te maken aan deze impasse door de wet te wijzigen.
Dit werd geconcretiseerd door middel van artikel 10 van de Wet van 25.12.2017 houdende diverse fiscale bepalingen III (BS 29.12.2017), waarbij een belastingvrijstelling wordt ingevoerd voor pensioenen, renten en alle andere al
dan niet periodieke uitkeringen, toegekend door buitenlandse autoriteiten of krachtens een buitenlands stelsel van
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sociale zekerheid aan slachtoffers van 1940-1945 of aan hun rechtverkrijgenden. Artikel 10 is van toepassing op
inkomsten die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend.
In artikel 38, §1, 1ste lid, WIB 92 wordt onder 2°/1 het volgende ingevoegd: “pensioenen, renten en alle andere al dan
niet periodieke uitkeringen toegekend door buitenlandse autoriteiten of krachtens een buitenlands stelsel van sociale zekerheid aan slachtoffers van de oorlog van 1940-1945 of aan hun rechtverkrijgenden;”.
Dit wil zeggen dat deze inkomsten uitdrukkelijk worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen én dat België niet
langer het recht heeft om met deze inkomsten rekening te houden om het tarief te bepalen van de personenbelasting van toepassing op de andere belastbare inkomsten (art.155 WIB 92). Ook in het Duits intern recht worden deze
inkomsten in principe vrijgesteld (eventueel na indiening van een bezwaarschrift in Duitsland).
De administratieve circulaire nr. 2018/C/33 d.d. 8.3.2018 geeft meer toelichting.
Welke pensioenen worden bedoeld:
- pensioenen toegekend door Duitse autoriteiten aan slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging;
- Duitse pensioenen of renten toegekend aan personen die in België een statuut van nationale erkentelijkheid
gekregen hebben en opgenomen zijn in één van de volgende lijsten: gedeporteerden erkend door de wet van
7.7.1953, verplicht ingelijfden in de Wehrmacht erkend door de wet van 21.11.1974, politieke gevangenen erkend
door de wet van 16.10.1954, krijgsgevangenen, joodse gedeporteerden en zigeuners bedoeld door de wet van
11.4.2003;
- pensioenen die onder dezelfde voorwaarden worden betaald door andere buitenlandse overheden (met name de
Nederlandse WUV- en WUBO-uitkeringen).
Welke pensioenen worden zeker niet bedoeld:
- pensioenen betaald of toegekend aan personen die vrijwillig in dienst zijn getreden van het Derde Rijk;
- vergoedingen die Duitsland betaalt aan gewezen militaire collaborateurs.
Met deze wetswijziging komt na jaren van rechtsonzekerheid een einde aan de jacht op stokoude oorlogsslachtoffers die ter goeder trouw hun (al bij al gering) oorlogspensioen niet hadden aangegeven, omdat ze ervan uitgingen,
zoals een weduwe van een oorlogsslachtoffer zich recent tijdens een bemiddelingsgesprek nog liet ontvallen: “dat
alles wat zij van den oorlog kreeg, van alles was vrijgesteld”.
De minister van Financiën gaf, om redenen van redelijkheid en gelijkheid, aan de administratie de opdracht om deze
belastingvrijstelling ook in alle hangende geschillen toe te passen.
De FBD betreurt enigszins dat de vrijstelling niet kan verleend worden in het kader van een in artikel 376 WIB 92
gevraagde ambtshalve ontheffing. In het kader van een bemiddelingsdossiers werd reeds beslist dat er immers in
dergelijk geval geen sprake kon zijn van een dubbele belasting:
• het inkomen werd immers vrijgesteld in België, mits progressievoorbehoud;
• er kon geen materiële vergissing worden aangetoond;
• en er was ook geen sprake van een zogenaamd nieuw feit.
C. Kosten die op termijn een situatie van terugkerende verliezen veroorzaken
De administratie is soms van mening dat zij het recht heeft om de verliezen van een - vaak bijkomstige - zelfstandige
beroepswerkzaamheid tot nul te herleiden, omdat deze verliezen terugkerend zijn. Daartoe roept zij artikel 53, 10°, WIB
92 in, dat toelaat beroepskosten te verwerpen in de mate dat ze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen.
In de rechtsleer wordt deze werkwijze bekritiseerd door Professor Van Crombrugge die bijvoorbeeld stelt dat een
dergelijke interpretatie inhoudt dat de fiscale verliezen nooit kunnen worden afgetrokken, omdat zij steeds voorvloeien uit het feit dat de lasten hoger zijn dan de inkomsten (S. Van Crombrugge, “Onredelijkheid bedrijfslasten
volgt niet uit de blote wanverhouding baten en lasten”, Fiscoloog 1990, nr. 300, blz. 7; S. Van Crombrugge, “Zijn hoge
bedrijfslasten daarom onredelijk?”, Fiscoloog 1991, nr. 326, blz. 7).
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Enkele vonnissen volgen echter de administratie in haar redenering, maar de belastingplichtigen die toch een voorziening indienen bij een Hof van Beroep, bekomen vaak ontheffing van de aldus gevestigde aanslagen, waarbij de
gewezen arresten deze betwistbare houding veroordelen (zie o.a. Rb. Brugge, 12 december 2011, hervormd door
Gent, 11 juni 2013, Fiscaal Dagblad, nr. 2014/05, blz. 362, met commentaar van L. Kell).
Voor voormeld auteur toont het besproken arrest in ieder geval aan dat de rechtspraak ter zake niet afwijkt van het
tot op heden algemeen aangenomen principe volgens hetwelk de administratie uitgave per uitgave (of minstens per
groep van uitgaven) het onredelijk karakter van de kosten moet aantonen, en dat enkel de lasten waarvan het onredelijk karakter aldus werd aangetoond, verworpen mogen worden. Er moet eveneens rekening gehouden worden
met de specificiteit van het uitgeoefende beroep, wat niet het geval is bij het verwerpen van de kosten zonder enig
onderscheid. De auteur verwijst naar talrijke rechtspraak in die zin, die kan aangevuld worden met Antwerpen, 18
december 2012, F.J.F., Nr. 2014/46, Gent, 19 maart 2013 1357, becommentarieerd door S. Van Crombrugge ; Cass.,
21 juni 2013, geciteerd in Fiscoloog nr. 1354, becommentarieerd door C. Buysse ; Gent, 22 september 2015, rolnr.
2013/AR/3176 ; Gent, 13 oktober 2015, rolnr. 2014/AR/1680 ; Brussel, 5 november 2015, rolnr. 2013/AF/29 ; Rb.
Brussel, 18 maart 2016, rolnr. 2014/5397/A ; Gent, 12 april 2016, rolnr. 2014/AR/2542 ; Gent, 11 oktober 2016,
rolnr. 2015/AR/1841 en Gent, 17 oktober 2017, rolnr. 2014/AR/1680).
Sommige rechtbanken, inzonderheid deze van Namen, behouden evenwel het tegenovergestelde standpunt (zie
o.m. Rb. Brugge, 9 april 2014, rolnr. 13/223/A ; Rb. Namen, 17 september 2014; Rb. Namen, 22 april 2015, rolnr.
1610/12 ; Rb. Brugge, 15 juni 2015, rolnr. 14/1962/A ; Rb. Namen, 26 november 2015, niet uitgegeven ; Rb. Namen,
14 december 2016, rolnr. 14/1097/A, 15/160/A en Rb. Marche-en-Famenne, 24 mei 2017, niet uitgegeven).
De begrippen “beroepskosten” en “beroepsverliezen” verschillen fundamenteel van elkaar.
Hoe worden kosten die niet onredelijk waren op het moment dat ze werden gemaakt, dit enkele jaren later toch, en
welke lasten had belastingplichtige niet mogen honoreren omdat ze hem in het verlies zouden brengen: de huurgelden, de sociale bijdragen, de afschrijvingen?
Het spreekt voor zich dat wanneer het om een hobby gaat, er per definitie geen sprake kan zijn van een beroepswerkzaamheid en, in deze situatie, noch de ontvangen inkomsten, noch de gedragen kosten fiscaal in aanmerking
kunnen of moeten genomen worden. Het Hof van Beroep van Gent heeft hieraan herinnerd in een zaak waarin de
hobby van de dochter (ruitersport) heel duur bleek te zijn (Gent, 28 april 2015).
Als het bestaan van een beroepswerkzaamheid wordt erkend, moet ook de mogelijkheid om een verlies te lijden
(aftrekbare beroepskosten groter dan de ontvangen inkomsten) aanvaard worden. In die zin oordeelt het Hof van
Beroep van Brussel in zijn arrest van 5 november 2015, dat een vonnis van Nijvel hervormt.
Nadat in het kader van de uitbating van een fitness- en relaxatiecentrum in bijberoep, een gedurende verschillende
aanslagjaren terugkerend onevenwicht werd vastgesteld tussen de verwezenlijkte winsten en de ingebrachte kosten van een kinesitherapeute, heeft de taxateur het bedrag van de beroepskosten van de nevenactiviteit beperkt tot
de bruto-inkomsten voortvloeiend uit deze activieit en zodoende het bedrag van de geleden kosten die in mindering
gebracht werden van de baten van de hoofdactiviteit, teruggebracht tot nul. De taxatieambtenaar steunt zich op
artikel 53, 10°, WIB 92 om te besluiten tot het onredelijk karakter van het geheel van de uitgaven omdat, zelfs indien
geen enkele uitgave van de nevenactiviteit op zich onredelijk is, rekening moet gehouden worden met de cumulatie
van de verliezen.
Indien een dergelijke redenering wordt gevolgd, zou dit volgens het Hof betekenen dat de administratie onwettelijk
wordt toegestaan om te beslissen hoe de belastingplichtige zijn zaken moet regelen, of, met andere woorden, om
de opportuniteit van zijn uitgaven te beoordelen.
Het onredelijk karakter van de verantwoorde kosten blijkt niet uit de feiten, aangezien de vaste kosten verbonden
aan het gebouw waar de nevenactiviteit werd uitgeoefend, relatief hoog waren en de talrijke apparaten waarin appellant heeft moeten investeren, relatief duur waren (apparaten voor fitness, sauna, hammam, jacuzzi, enz.) (Brussel, 5 november 2015, Fisconetplus, dat Rb. Nijvel, 14 januari 2013 hervormt).
Indien de administratie zich beperkt tot het terugbrengen van de winsten tot nul, is de aanslag willekeurig. De administratie heeft zich neergelegd bij deze rechtspraak en heeft beslist niet in cassatie te gaan tegen dit arrest.
Bepaalde rechtspraak verwerpt de houding van de administratie die erin bestaat de verliezen zonder meer tot nul te
herleiden omwille van hun terugkerend karakter. Aangezien de FBD regelmatig gevraagd wordt om te bemiddelen in
dergelijke dossiers, werd gezocht naar de rechtspraak ter zake. De FBD stelt het volgende vast.
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Vijfenveertig gerechtelijke beslissingen geven op dit ogenblik de administratie ongelijk. Van de niet-hervormde beslissingen die de administratie volgen, een twintigtal, wordt vastgesteld dat het in vier gevallen gaat om de uitoefening van een hobby. De andere hebben betrekking op nevenactiviteiten van het type: bankier met als bijberoep
het kweken van paarden, een gepensioneerde met als bijberoep het kweken van katten, een bezoldigde met als
bijberoep het verhuren van gastenkamers, enz.
Hieruit kan besloten worden dat het overdreven karakter per uitgave moet aangetoond worden. De belastingadministratie mag zich niet beperken tot het louter vaststellen dat de activiteit keer op keer verlieslatend is om vervolgens de aftrek van alle kosten die de inkomsten overtreffen te verwerpen (Rb. Brussel, 18 maart 2016, Fiscaal
Dagblad 2016/09, blz. 639 tot 643 – tandarts die een manege uitbaat in bijberoep).
Wanneer dus artikel 53, 10°, WIB 92 wordt toegepast zonder specifiek aan te tonen welke kosten op onredelijke wijze
de beroepsbehoeften overtreffen en om welke reden, zijn de aanslagen willekeurig en moeten ze vernietigd worden
(Gent, 12 april 2016, rolnr. 2014/AR/2542, Fiscaal Dagblad, nr. 2016/14, blz. 766, becommentarieerd door L. Kell).
D. Aftrekbare onderhoudsuitkeringen – buitengewone kosten
De FBD wordt regelmatig gevraagd om te bemiddelen in dossiers waarin de belastingplichtige, naast de aftrek van
de gewone kosten voor het onderhoud van een kind, verzoekt om de aftrek van buitengewone kosten die belastingplichtige als onderhoudsuitkeringen in aanmerking wil laten nemen. Het gaat daarbij steeds om gevallen waar het
“co-ouderschap” niet van toepassing is.
Vaak rijst de vraag wat moet worden verstaan onder “buitengewone” kosten. Familierechtbanken hanteren momenteel een limitatieve lijst bij het beoordelen van dergelijke kosten.
Door de FBD wordt deze lijst regelmatig gebruikt als basis voor de onderhandelingen. Uiteraard moet iedere situatie
afzonderlijk worden onderzocht.
Wat zijn buitengewone kosten?
Buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven. Deze kosten vloeien voort uit
toevallige of ongewone gebeurtenissen. De buitengewone kosten overschrijden het gebruikelijke budget (dat als
basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen) voor het dagelijkse onderhoud van het kind (artikel
203bis, §3, 3de lid, Burgerlijk Wetboek).
De volgende – limitatief opgesomde – kosten worden door de familierechtbanken als buitengewone kosten beschouwd:
1° Uitzonderlijke medische en paramedische kosten, namelijk:
• de behandelingen door geneesheren-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;
• de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;
• de buitengewone paramedische kosten en hulpmiddelen (orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische
of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten (aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten, rolstoel));
• de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders
of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen;
en dit alles:
1° voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde instantie;
2° en onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld gewoonlijke bezoeken aan huisarts en tandarts en de geneesmiddelen die zij voorschrijven, niet in aanmerking.
2° Buitengewone kosten verbonden aan de schoolse opleiding, namelijk:
• buitengewone meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen, stages);
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• de aankoop van schoolboeken en cursussen vanaf het secundair onderwijs;
• noodzakelijk studiemateriaal en schoolkledij, waaronder uniform, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
• abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;
• het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen;
• de aankoop van een personal computer en printer met de software-programma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
• de kosten verbonden aan een verblijf op internaat of aan de huur van een studentenkamer;
• de kosten van homologatie van het diploma;
• bijlessen;
• bijkomende specifieke kosten verbonden aan een Erasmus-programma of uitwisselingsproject;
en dit alles na aftrek van eventuele schoolpremie(s), studietoelagen en/of studiebeurzen, waarvan de bewijsstukken
bij de afrekening worden gevoegd.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld de kosten van maaltijden, zwemlessen, telefoon, mobilofoon en kabelaansluiting niet
in aanmerking.
3° Buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, namelijk:
• lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging;
• inschrijvingsgelden en kosten voor taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en sportstages;
• inschrijvingsgelden en basisbenodigdheden met betrekking tot lessen voor beeldende kunst, muziek, woord en
dans;
• inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos
langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren, en het inschrijvings- en examengeld voor het praktisch rijexamen met een maximum van 20 lesuren.
Tenuitvoerlegging en opeisbaarheid
De buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de ontplooiing, moeten het voorwerp zijn van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behalve in geval van hoogdringendheid of overmacht.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de kosten verbonden aan:
1° een verblijf op internaat of aan de huur van een studentenkamer;
2° meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht deel uitmaken van het leerprogramma;
3° de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s;
4° bijlessen;
5° bijkomende specifieke kosten verbonden aan een Erasmus-programma of uitwisselingsproject.
Aan de vereiste van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal voldaan zijn wanneer de
ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende brief, faxbericht, sms of e-mail, nalaat op dit
verzoek te reageren binnen de 8 dagen. Tijdens de vakanties (= kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie) wordt
deze termijn met 30 dagen verlengd.
In geval van het ontbreken van het voorafgaand overleg en/of akkoord en onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal de meest gerede partij zich eerst tot de bevoegde (familie)rechter dienen te wenden alvorens deze
buitengewone kosten opeisbaar zullen zijn.
De buitengewone kosten dienen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen (1) maandelijks te worden afgerekend, (2) met mededeling van een kopie van de bewijsstukken door de partij die de betaling
vraagt en (3) te worden betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met bewijsstukken.
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De partij die schoolpremies, studietoelagen en/of studiebeurzen, een tussenkomst van het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen ontvangt/geniet, bezorgt van zodra deze voorhanden en minstens
jaarlijks in de maand september, een overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.
Ingeval van compensatie tussen wederzijds opeisbare schulden met betrekking tot de buitengewone kosten, is alleen het verschil verschuldigd.
De partij die nalaat om een buitengewone kost voor te leggen ter afrekening binnen het jaar nadat deze kost is gemaakt, wordt geacht af te zien van zijn aanspraak op de bijdrage in de kast vanwege de andere partij.
E. Ten laste neming van ascendenten van 65 jaar of ouder
Principe
Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde gezin, worden de
personen vermeld in artikel 136 WIB92, zoals de ascendenten van 65 jaar of ouder, die eveneens deel uitmaken van
dat gezin, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van het gezin staat.
Dit principe werd reeds uiteengezet in het jaarverslag 2016, deel 6, blz. 275, en wordt voor een goede leesbaarheid
hierna bondig herhaald:
“Artikel 132, eerste lid, 7°, WIB 92 kent met ingang van het aanslagjaar 2006 een toeslag toe van 1.740 EUR (niet geïndexeerd basisbedrag) op de belastingvrije som voor de ten laste neming van een ascendent of een zijverwant tot en met de
tweede graad van 65 jaar of ouder (artikel 136, 2° en 3°, WIB 92).
Om ten laste van de belastingplichtige te zijn, moeten de ascendenten of zijverwanten tot en met de tweede graad van 65
jaar of ouder niet alleen deel uitmaken van het gezin, maar ook persoonlijk in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen
hebben gehad waarvan het nettobedrag 1.800 EUR (niet geïndexeerd bedrag) te boven gaat.
Voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met de pensioenen,
renten en als zodanig geldende toelagen als bedoeld in artikel 34 WIB 92, die zijn verkregen door de ascendenten of de
zijverwanten tot en met de tweede graad van 65 jaar of ouder, tot beloop van 14.500 EUR (niet geïndexeerd bedrag) per
jaar (cf. artikel 143, 3°, WIB 92).
Overeenkomstig de nrs. 136/6 tot 20, Com.IB 92 moeten de bedoelde personen, die 65 jaar of ouder zijn op 1 januari van
het aanslagjaar, werkelijk en op bestendige wijze met de belastingplichtige samenwonen.
Aan de voorwaarde “deel uitmaken van het gezin” is voldaan wanneer:
1° de belastingplichtige in feite aan het hoofd van het gezin staat;
2° de ascendenten werkelijk met de belastingplichtige samenwonen;
3° de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk en regelmatig heeft bijgedragen in de kosten van voeding,
kledij, geneeskundige verzorging en andere persoonlijke uitgaven van de ascendenten.
Volgens de administratie moet het begrip “gezin” in zijn gewone betekenis worden verstaan en wijst op een huiselijk samenleven en –wonen, zonder tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten. De vraag of een persoon deel uitmaakt van het gezin van de
belastingplichtige moet geval per geval worden beoordeeld aan de hand van het geheel van de feitelijke omstandigheden.”.
Wijze van behandeling van bezwaarschriften waarvoor een verzoek om fiscale bemiddeling werd ingediend in 2017 –
klacht ontvangen door federale Ombudsman
De federale Ombudsman heeft inzake de berekening van een aanslag in de personenbelasting een klacht ontvangen
vanwege een belastingplichtige in verband met het ten laste nemen van zijn vader die ouder is dan 65 jaar. Deze
klacht werd voor onderzoek doorgezonden aan de FBD.
In deze klacht deelt de betrokkene mee dat, bij het invullen van zijn aangifte via Tax-on-web van het aanslagjaar
2017, in de code 1043 (ten laste nemen van een persoon van 65 jaar of ouder) het cijfer 1 reeds door de administratie zelf was ingevuld.
Bij nazicht van de officiële website van de FOD Financiën (http://financien.belgium.be) nam hij kennis van de volgende voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
- De betrokken personen moeten deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar en minimum 65 jaar zijn.
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- Hun nettobestaansmiddelen mogen 1.800 EUR (niet geïndexeerd bedrag) niet overschrijden.
- Zij mogen geen bezoldigingen ontvangen die de belastingplichtige inbrengt als beroepskosten.
Vervolgens heeft de betrokken belastingplichtige een bezwaarschrift ingediend voor het aanslagjaar 2016 om ook
voor de inkomsten van het jaar 2015 zijn vader als ten laste in aanmerking te kunnen nemen bij de berekening van
zijn aanslag in de personenbelasting.
Bij de behandeling van het bezwaarschrift stelde de ambtenaar die het bezwaarschrift diende te onderzoeken een
aantal vragen aan de belastingplichtige waarbij o.m. wordt gevraagd om aan te tonen dat zijn vader hulp- en zorgbehoevend is en dat hij niet zelfstandig beslissingen kan nemen of zijn bankzaken kan beheren.
Dergelijke vraagstelling wordt eveneens bij de federale Ombudsman aangeklaagd, alsmede het feit dat het contactcenter van de FOD Financiën aan de betrokkene had meegedeeld dat een inwilliging van het bezwaarschrift afhankelijk was van het Centrum Particulieren waar het dossier in behandeling was.
De FBD heeft, zowel voor het dossier ontvangen via de federale Ombudsman als voor een aantal gelijklopende bemiddelingsdossiers, uit zijn gesprekken met de AAFisc opgemaakt dat ingevolge een interne richtlijn van de centrale
diensten gericht aan de diensten expertise te Antwerpen, door de administratie een medisch attest inzake hulpbehoevendheid aan de betrokken belastingplichtige(n) zou moeten worden gevraagd.
Daarbij wordt verwezen naar de parlementaire besprekingen voorafgaand aan de wet van 6 juli 2004 tot wijziging
van de artikelen 132 en 143 WIB 92 inzake de ten laste neming van bepaalde personen ouder dan 65 jaar.
Hieruit blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was om de opvang van zorgafhankelijke familieleden in het gezin
te stimuleren teneinde een oplossing te bieden voor de stijgende vraag naar opvangmogelijkheden voor hulpbehoevende bejaarden door het creëren van mogelijkheden om niet zelfredzame bejaarden op te vangen binnen de
familiekring als alternatief voor de opname in een verzorgingsinstelling waarvan de financiële toegankelijkheid vaak
vrij hoog ligt (Kamer, doc. 51/1140-001, blz. 4).
Bijgevolg wijzen de centrale diensten op het feit dat het klaarblijkelijk niet de bedoeling van de wetgever was om
een fiscaal voordeel te verlenen aan de inwonende afstammelingen van personen ouder dan 65 jaar die nog in volle
onafhankelijkheid zelf aan het hoofd staan van hun gezin.
De AAFisc blijft het voormelde standpunt aanhouden en deelt mee dat de verschillende dossiers geval per geval en
afhankelijk van de feitelijke gegevens door de behandelende diensten moeten worden behandeld.
In het antwoord op de parlementaire vraag nr. 480 gesteld op 26 juli 2011 door mevrouw Kattrin Jadin (QRVA 53
040, blz. 55), stelt de minister van Financiën :
“De vraag of een ascendent of zijverwant deel uitmaakt van het gezin van de belastingplichtige moet geval per geval worden
beoordeeld aan de hand van het geheel van de feitelijke omstandigheden.”.
De FBD heeft in de behandelde bemiddelingsdossiers dan ook telkens verwezen naar de aanbeveling zoals die in dit
verband reeds werd geformuleerd in het jaarverslag 2016, deel 6, blz. 275 tot 278:
“Rekening houdend met wat voorafgaat, vraagt het College van de FBD dat de AAFisc haar administratief standpunt herziet
in de zin dat er geen bijkomende voorwaarden aan de vigerende wetgeving worden toegevoegd.
Meer bepaald wordt er op aangedrongen dat:
- klaarheid wordt gebracht aan de fiscale betekenis van “het gezin” van de belastingplichtige, rekening houdend met de
betekenis van het woord “gezin” en de mogelijke gezinsvormen;
- een subsidiaire beoordeling van het criterium “hoofd van het gezin” wordt toegepast volgens objectieve criteria conform
het arrest 57/2001 van 8 mei 2001 van het Grondwettelijk Hof en de circulaire AOIF 26/2002 dd. 20.11.2002, d.w.z. dat
in eerste instantie de keuze bij de belastingplichtige berust. Naar de mening van de FBD is er immers geen rechtvaardiging
te bedenken waarom de appreciatie van hetzelfde begrip anders zou zijn, al naargelang de fiscale maatregel, ondanks het
feit dat de wettelijke context identiek is.
Het positieve gevolg van dergelijke stellingname zou o.m. zijn dat:
- kan worden vermeden dat allerlei vragen, die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer, moeten gesteld worden;
- het criterium “hulpbehoevendheid”, waarvan momenteel wordt vastgesteld dat het door bepaalde diensten als een formele wettelijke voorwaarde, quod non, wordt aangemerkt, niet meer moet worden geverifieerd;
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- het begrip “hoofd van het gezin” voor fiscale doeleinden op een consequente wijze wordt toegepast.”.
Deze aanbeveling is ook de heer Volksvertegenwoordiger Johan Klaps niet ontgaan. Hij stelde hierover op 8 december 2017 een parlementaire vraag (nr. 1978, QRVA 54, Bulletin 143, blz. 107) waarbij aan de Minister van Financiën
onder meer werd gevraagd of hij het er mee eens is dat dat de toevoeging van een voorwaarde van zorgbehoevendheid aan artikel 132, eerste lid, 7°, WIB 92 onwettelijk is en of hij het aangewezen acht om al dan niet op de
aanbeveling van de FBD in te gaan.
Inmiddels heeft de Minister geantwoord dat de voorwaarde van “zorgbehoevendheid” van de ascendent inderdaad
niet als dusdanig voorkomt in de wet (nr. 1978, QRVA 54, Bulletin 150).
Hij preciseert zijn antwoord als volgt: “Gelet evenwel dat het begrip zorgbehoevendheid geen objectief gegeven is, is het
risico inderdaad niet denkbeeldig dat er lokale verschillen ontstaan in de interpretatie van dat begrip en dat komt de rechtszekerheid uiteraard niet ten goede. Voeg daaraan toe dat het al dan niet zorgbehoevend zijn in het dagdagelijkse leven ook
snel kan wijzigen, dient geconcludeerd te worden dat het voor de ten laste neming van ascendenten uitsluitend van belang
is om na te gaan of de voorwaarden zoals vermeld in de wet zelf vervuld zijn of niet.”.
F. Belasting van inkomsten van buitenlandse oorsprong
Artikel 3 WIB 92 bepaalt dat rijksinwoners (dit begrip wordt gedefinieerd in artikel 2, § 1, van hetzelfde Wetboek)
onderworpen zijn aan de PB.
Artikel 5 WIB 92 voegt daaraan toe dat zij aan de PB onderworpen zijn op grond van al hun in dat wetboek vermelde
inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen. Zo wordt het principe vastgelegd dat elke belastingplichtige die zijn woonplaats in België heeft, belast wordt op zijn wereldinkomen (woonstaatprincipe). Dit principe wordt in België, net zoals in de meeste andere landen, aangevuld door het territorialiteitsprincipe (of bronstaatprincipe), op basis waarvan een Staat zich voorneemt om belastingen te heffen op de inkomsten
waarvan de bron zich op zijn grondgebied bevindt.
De toepassing van die principes door verscheidene Staten leidt vaak tot dubbele belasting. Om dat te vermijden,
heeft België met talrijke andere landen dubbelbelastingverdragen (DBV) afgesloten. Dergelijke DBV wijzen de heffingsbevoegdheid over bepaalde inkomsten, al naargelang de aard hiervan, toe aan de ene, dan wel aan de andere
Staat. Tevens wordt vastgelegd waaraan de woonstaat zich moet houden bij de fiscale behandeling van inkomsten
waarvoor de bronstaat heffingsbevoegd is.
In geval België als woonstaat over de heffingsbevoegdheid met betrekking tot bepaalde inkomsten beschikt, kan het
zijn intern recht toepassen en de betreffende inkomsten in voorkomend geval belasten na aftrek van eventueel in
het buitenland afgehouden sociale bijdragen.
Wanneer België als bronstaat over de heffingsbevoegdheid beschikt, wordt in het algemeen vrijstelling met toepassing van het progressievoorbehoud verleend. Die methode houdt in dat België vrijstelling van belasting verleent met
betrekking tot inkomsten die volgens het DBV in de andere Staat belastbaar zijn, maar dat bij de bepaling van het
belastingtarief van toepassing op de wél in België belastbare inkomsten alsnog rekening zal gehouden worden met
het bedrag van de bij verdrag vrijgestelde inkomsten.
Die “vrijstelling met toepassing van het progressievoorbehoud” is overigens vastgelegd in artikel 155 van het WIB 92
dat bepaalt:
“Inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld, komen in
aanmerking voor het bepalen van de belasting, maar deze wordt verminderd naar de verhouding tussen de inkomsten die
zijn vrijgesteld en het geheel van de inkomsten.”
De aldus in België onder toepassing van het progressievoorbehoud vrijgestelde inkomsten worden voor hun nettobedrag in aanmerking genomen, dit is het brutobedrag van de inkomsten, verminderd met de belastingen en sociale
bijdragen, die in het buitenland werden betaald of afgehouden.
Afhankelijk van de concrete gegevens van het geval, kan het mechanisme van de vrijstelling met toepassing van het
progressievoorbehoud een aanzienlijke impact hebben op de PB die wordt gevestigd ten name van de belastingplichtige die dergelijke, in België vrijgestelde, inkomsten verkrijgt.
Het aantal door die problematiek gevatte dossiers is vanaf inkomstenjaar 2014 aanzienlijk verhoogd sinds de Europese Richtlijn 2011/16 EU van 15 februari 2011 van kracht werd. Deze richtlijn betreft de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen tussen de lidstaten van de Europese Unie, en heeft ertoe geleid dat de
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lidstaten een steeds toenemende hoeveelheid informatie uitwisselen aangaande inkomsten waarvan de bron zich
op hun grondgebied bevindt.
Talrijke, voorheen niet in België aangegeven, inkomsten werden op die manier ter kennis gebracht van de Belgische
taxatiediensten, die de nodige stappen hebben moeten ondernemen om met die inkomsten rekening te houden bij
het vestigen van aanslagen ten aanzien van belastingplichtigen in de PB. Ook al gaat het om een vrijstelling met toepassing van progressievoorbehoud, de impact van die gegevensuitwisseling leidt vaak tot een onaangename verrassing bij de slecht geïnformeerde belastingplichtige, die soms in een complexe financiële situatie verzeild geraakt.
In bepaalde specifieke gevallen heeft de FBD overigens vastgesteld dat het berekeningsprogramma van de PB het
mechanisme van de vrijstelling met toepassing van het progressievoorbehoud blijkbaar niet correct in de praktijk
brengt. Dit is het geval wanneer de belastingplichtige inkomsten van buitenlandse oorsprong verkrijgt die, indien ze
niet waren vrijgesteld in België, belastbaar zouden zijn geweest tegen een afzonderlijke aanslagvoet (toepassing
van artikel 171 van het WIB 92). In dergelijk geval worden die inkomsten in de berekening als gezamenlijk belastbaar
en niet als afzonderlijk belastbaar behandeld. Alleen al de betreffende passages uit de DBV voorzien in het algemeen
dat België de inkomsten die belastbaar zijn in de andere Staat van belasting vrijstelt, maar om het bedrag van de belasting op het overige inkomen te berekenen, het belastingtarief mag toepassen dat van toepassing zou zijn indien
die inkomsten niet waren vrijgesteld.
In tegenstelling tot hetgeen momenteel het geval blijkt te zijn in het berekeningsprogramma van de PB, zouden de
inkomsten die, zonder vrijstelling, afzonderlijk belastbaar zouden zijn, in het kader van de toepassing van het progressievoorbehoud dus in aanmerking moeten worden genomen als waren ze niet vrijgesteld, met andere woorden
als inkomsten die op grond van het WIB 92 afzonderlijk worden belast.
De FBD neemt zich voor om hierover op korte termijn een aanbeveling te formuleren.
Verder werd de FBD geconfronteerd met een aantal knelpunten die te maken hebben met de internrechtelijke kwalificatie van inkomsten van buitenlandse oorsprong waarvoor de heffingsbevoegdheid aan België toekomt.
Zo is er de reeds lang aanslepende problematiek van de internrechtelijke belastbaarheid van door Belgische inwoners
verkregen uitkeringen van aanvullende pensioenen, waarvan de opbouw met werkgeversbijdragen in het buitenland
plaatsvond (en waarvoor België destijds dus geen “fiscale faciliëring” moest verlenen). Indien de opbouw destijds in
het individuele en definitieve voordeel van de begunstigden plaatsvond, is de rechtspraak vaak van oordeel dat de
latere uitkeringen in België niet meer kunnen worden belast (althans in zover de opbouw vóór 2004 geschiedde).
De administratie is het hier principieel niet mee eens, deels onder verwijzing naar gelijkaardige uitkeringen van zuiver
Belgische groepsverzekeringen, waarvan de belastbaarheid onbetwist is.
Die onzekerheid in de belastbaarheid ten gevolge van jurisprudentie heeft er op een gegeven moment zelfs toe
geleid dat de Nederlandse belastingadministratie zich (op basis van een specifieke bepaling uit het Dubbelbelastingverdrag) voor alle gevallen waarbij dergelijke aanvullende pensioenen aan Belgische inwoners werden uitgekeerd, de
heffingsbevoegdheid opnieuw toe-eigende. Voor vele betrokkenen (die de belastbaarheid in België van hun aanvullende pensioenen niet betwistten) leidde dit tot dubbele belasting. Op initiatief van de Minister van Financiën zijn de
Belgische en Nederlandse belastingadministraties op korte termijn echter tot een overeenkomst gekomen om die
dubbele belasting ongedaan te maken of te vermijden.
Ook de vraag naar de belastbaarheid van Nederlandse AOW-pensioenen (sociale zekerheidspensioenen, uitgekeerd
op grond van de Algemene Ouderdomswet), toegekend aan inwoners van België, was reeds lang een punt van discussie. De rechtspraak evolueerde in de richting van een standpunt, waarbij tot belastbaarheid werd besloten indien
en in de mate dat er in de periode van opbouw van het pensioen sprake was van een beroepswerkzaamheid naar
aanleiding waarvan premies ter financiering werden afgedragen.
Hierover geïnterpelleerd door de FBD, heeft de centrale administratie zich met een circulaire bij dit standpunt aangesloten (ten minste tot en met aanslagjaar 2017; vanaf aanslagjaar 2018 zijn deze sociale zekerheidspensioenen
door een wetswijziging – art. 8 en 9, W 25.12.2017 houdende diverse fiscale bepalingen III, BS 29.12.2017 - zonder
discussie belastbaar).
G. Ondernemingen die in het kader van een Tax Shelter-stelsel investeren in een raamovereenkomst voor de productie van audiovisueel werk (artikel 194ter WIB 92)
Sinds 2017 wordt de FBD overstelpt met bemiddelingsaanvragen betreffende bezwaarschriften tegen aanslagen
gevestigd na een gerichte fiscale controle van de Tax Shelter-investeringen m.b.t. raamovereenkomsten die werden
ondertekend vóór 1 januari 2015 (oud regime Tax Shelter) en waarbij werd vastgesteld dat de voorwaarden voor een
definitieve vrijstelling niet werden nageleefd.
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In het kader van de Tax Shelter-wetgeving halen Belgische filmproducenten geld op bij Belgische investeerders voor
de financiering van de productie van films. Bij bepaalde investeerders werd onder meer vastgesteld dat de vereiste
eindattesten, die een definitieve en onvoorwaardelijke vrijstelling van de voorheen vrijgestelde winst toelaten, niet
werden afgeleverd binnen de termijn van 4 jaar na het sluiten van de raamovereenkomst. Deze investeerders kunnen hierdoor geen aanspraak maken op het behoud of bekomen van de definitieve en onvoorwaardelijke vrijstelling
van het oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag.
Hierna wordt een bondige schets gegeven van het bedoelde regime zoals van toepassing op voormelde investeringen.
Artikel 194ter, §§2 tot 5, WIB 92, voert een vrijstellingsregime “Tax Shelter” in twee fasen in.
In de eerste fase wordt een tijdelijke en voorwaardelijke vrijstelling toegekend van de in de VenB belastbare inkomsten, ten belope van 150 pct. van de verbonden en gestorte sommen ter uitvoering van een raamovereenkomst
voor de productie van een audiovisueel werk.
In een tweede fase wordt het oorspronkelijk vrijgestelde bedrag, hetzij definitief en onvoorwaardelijk vrijgesteld op
het einde van de periode van maximum vier jaar die aanvangt op de datum van afsluiting van de raamovereenkomst,
hetzij belast wanneer de voorziene voorwaarden voor de definitieve vrijstelling niet zijn nageleefd op het einde van
deze periode.
Artikel 194ter, §4, eerste lid, WIB 92, onderwerpt de toekenning en het behoud van de tijdelijke vrijstelling van de
geïnvesteerde sommen echter aan een geheel van voorwaarden. De naleving van deze voorwaarden in de ter zake
voorziene periode is voorgeschreven op straffe van verval van de tijdelijke vrijstelling.
Artikel 194ter, §4, laatste lid, ab initio, WIB 92, bepaalt dat:
“In het geval dat wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden gedurende enig belastbaar tijdperk niet langer wordt
nageleefd of ontbreekt, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat belastbare tijdperk.”.
Wanneer aldus alle in artikel 194ter, §4, WIB 92 vermelde voorwaarden voor het bekomen van de vrijstelling worden
nageleefd in de betrokken periodes en wanneer de in artikel 194ter, §4, eerste lid, 7° en 7°bis, WIB 92 bedoelde attesten (te weten het attest opgesteld door de bevoegde Gemeenschap en dit opgesteld door de taxatiedienst4 waarvan de
vennootschap van audiovisuele producties afhangt) door de investeerders worden overgelegd aan de bevoegde taxatiedienst binnen vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst, wordt de vrijstelling definitief en onvoorwaardelijk.
Het artikel 194ter, §4, laatste alinea, in fine, WIB 92, bepaalt daarentegen dat ingeval de investeerder de onder 7° en
7°bis vermelde attesten niet binnen de vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst overlegt, de voorheen vrijgestelde winst wordt aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk de termijn van vier jaar verstrijkt.
Artikel 194ter, § 6, tweede lid, WIB 92 bepaalt:
“In afwijking van de artikelen 23, 48, 49 en 61, zijn, ten name van elke belastingplichtige, kosten en verliezen, en ook waardeverminderingen, voorzieningen en afschrijvingen met betrekking tot, naargelang van het geval, de schuldvorderingen en de
eigendoms- en exploitatierechten op het in aanmerking komend werk, die voortvloeien uit leningen of verrichtingen vermeld in
§ 2, niet aftrekbaar als beroepskosten of -verliezen, noch vrijgesteld met uitzondering van de eigendoms- en exploitatierechten in de mate waarin ze worden teruggekocht door de in aanmerking komende productievennootschap die deze vorderingen
of rechten heeft uitgegeven bij het afsluiten van de raamovereenkomst aan een waarde die de aanschaffingswaarde van
deze rechten door de vennootschap die heeft geïnvesteerd in het kader van deze raamovereenkomst, niet overschrijdt. (…)”.
De nalatigheidsinteresten zijn verschuldigd overeenkomstig artikel 416, tweede lid, WIB 92 dat stelt:
“In afwijking van artikel 444 en onverminderd de toepassing van de artikelen 444 en 445, is op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de gereserveerde sommen welke belastbaar worden overeenkomstig artikel
194ter, §4, tweede lid, ten gevolge van het niet naleven van de voorwaarden als bedoeld in §4, eerste lid, 3° tot 7°bis, van
hetzelfde artikel, een nalatigheidsinterest verschuldigd, berekend overeenkomstig artikel 414, vanaf 1 januari van het jaar
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan.”.
Ingevolge artikel 444 WIB 92 en de artikelen 226 en 227, KB/WIB 92 wordt bij het vestigen van de betwiste aanslagen meestal tevens een belastingverhoging toegepast van 10 % wegens het indienen van een “onvolledige of
onjuiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken, 1ste overtreding.”.
De administratieve richtlijnen ter zake bepalen het volgende:
4 Sedert 1.7.2015 behoort deze materie tot de bevoegdheid van de Afdeling Controle, Team Tax Shelter, van het Centrum Grote Ondernemingen – Beheer & Gespecialiseerde
Controles gevestigd te Brussel.
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“In het geval de vennootschap (investeerder) die de vrijstelling aanvraagt, de vereiste attesten niet ontvangen heeft binnen
de 4 jaar na het sluiten van de raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk, wordt de vroegere vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk waarin de termijn van 4 jaar verstrijkt.
Wat de sancties betreft dienen de operationele diensten, afhankelijk van scenario 1, 2 of 3, als volgt te handelen:
1°De investeerders hebben, spontaan en binnen de vereiste termijn (d.i. de maximale periode van 4 jaar...), het bedrag van
de vrijgestelde winst opgenomen in de belastbare gereserveerde winst. In dit geval moet artikel 416, 2de lid, WIB 92, niet
worden toegepast.
2°In afwachting van het verkrijgen van het definitieve attest, hebben de investeerders het bedrag van de voorheen vrijgestelde winst niet opgenomen in de belastbare gereserveerde winst. De operationele diensten dienen dan het voorheen
vrijgestelde bedrag op te nemen in de belastbare gereserveerde winst zonder dat een belastingverhoging of nalatigheidsinteresten moeten toegepast worden.
3°de investeerders zijn overgegaan tot een definitieve vrijstelling van de bedragen, net alsof ze het definitieve attest hadden
ontvangen. De operationele diensten zullen de nodige rechtszetting doen met toepassing van zowel de belastingverhoging (art 444, WIB 92 en 226 KB/WIB 92) als de nalatigheidsinteresten(art 416, 2de lid WIB 92). (…)
Gevolgen van het verwerpen van de vrijstelling door toepassing van art. 194ter, §6, 2de lid, WIB 92. (...)
Gezien de vrijstelling niet meer wordt toegekend zijn de bepalingen van art. 194ter, §6, 2de lid, WIB 92, niet meer van
toepassing. De beroepskosten of vrijstellingen ....die het voorwerp uitmaakten van een verwerping (de voorgaande jaren),
moeten op fiscaal niveau aanvaard worden, voor zover alle andere voorwaarden voor hun aftrek van toepassing zijn.
Er moet als volgt gehandeld worden:
• wanneer de investeerder op eigen initiatief zijn aangifte heeft aangepast door in zijn belastbare winst de vroegere Tax
Shelter op te nemen, zal een ambtshalve ontheffing moeten toegestaan worden voor het jaar (jaren) waarin de kosten,
de verliezen, (…) m.b.t. de schuldvorderingen en de eigendoms- en exploitatierechten (...) in de verworpen uitgaven werden
opgenomen.
De spontane rechtzetting vormt een “nieuw” feit in de zin van artikel 376 WIB 92, voor zover de aanslag niet reeds het
voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond.
• wanneer de administratie echter een aanvullende aanslag heeft gevestigd binnen de termijn voorzien in artikel 354
WIB 92, met als reden dat de vereiste attesten niet aan de taxatiedienst werden overhandigd, mag de belastingplichtige
overeenkomstig art. 373 WIB 92, een bezwaarschrift indienen tegen de overbelasting die betrekking heeft op het (de)
aanslagjaar (jaren) voor dewelke de kosten, verliezen....in de verworpen uitgaven werden opgenomen.
De problematiek van de “nalatigheidsinteresten” dient behandeld te worden behandeld door de Algemene Administratie van
de inning en de invordering (AAI&I). Hiervoor dient een gemotiveerd verzoekschrift om vrijstelling van nalatigheidsinteresten
door de belastingplichtige/investeerder te worden ingediend.
De adviseurs-generaal, Gewestelijk directeurs worden verzocht om hun beslissing op de door de investeerders individueel
ingediende en gemotiveerde verzoekschriften om vrijstelling van nalatigheidsinteresten, in dezelfde lijn te nemen met wat
door de taxatiediensten werd beslist over de belastingverhoging. Indien door de taxatiediensten geen belastingverhoging
wordt toegepast zou een vrijstelling van nalatigheidsinteresten kunnen worden verleend.”.
De aan de FBD voorgelegde problematiek betreft raamovereenkomsten voor films die niet werden gerealiseerd,
waarvoor een attest werd geweigerd of waarvan de termijn van vier jaar is verstreken zonder dat het attest werd
voorgelegd.
De aanslag werd telkens gevestigd omdat de vereiste attesten na verloop van het vierde jaar na afsluiten van de
raamovereenkomsten niet werden afgeleverd door de bevoegde instanties, zelfs indien bepaalde voorwaarden om
een tijdelijke en voorlopige vrijstelling te kunnen genieten reeds in een eerder belastbaar tijdperk niet werden nageleefd.
In de bezwaarschriften vermelde standpunten en bedenkingen
Naar aanleiding van de vele hoorzittingen op de expertisediensten met de investeerders en hun mandatarissen,
werden talrijke standpunten en bedenkingen geformuleerd, waarvan enkelen hierna bondig worden samengevat.
Wat de taxatie ten gronde betreft
• De betrokken investeerders roepen “overmacht” in. Het feit dat de gestelde voorwaarden door een derde (het
productiehuis) niet werden nageleefd, was immers een gebeurtenis vreemd aan en onafhankelijk van de wil van
de investeerders zelf en die daarenboven voor de investeerders onvoorzienbaar en onoverkomelijk was.
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• De betrokken investeerders halen eveneens de schending van het vertrouwensbeginsel en de beginselen van
behoorlijk bestuur aan.
• De administratieve interpretatie van de wet is in strijd met de vereiste van voorzienbaarheid (art. 1,eerste Protocol, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), Grondwettelijk Hof. Hof van Cassatie 26 februari
2016, Grondwettelijk Hof 8 mei 2013, Hof van Beroep Antwerpen, 24 februari 2009, …).
• De regeling van de Tax Shelter zelf schendt dwingend Europees recht. Het zou gaan om georganiseerde staatssteun, niet betaald met staatsmiddelen, wat concurrentievervalsend is.
• De vrijstellingsvoorwaarden zijn in strijd met het internationaal recht (EVRM), meer bepaald met het evenredigheidsbeginsel.
• Er werd getaxeerd in een verkeerd aanslagjaar wanneer bijvoorbeeld één van de in artikel 194ter, §4, eerste lid,
WIB 92 vermelde voorwaarden wordt miskend (in welk geval de voorlopig vrijgestelde reserve reeds belastbaar is
in het tijdperk waarin deze specifieke voorwaarde niet langer wordt nageleefd of ontbreekt).
• Er zijn twee belastbare tijdperken. De administratie dient haar taxatie in de eerste plaats te schragen op de basisvoorwaarden (voor tijdelijke vrijstelling) waaraan dient te worden voldaan en waarover zij met kennis van zaken
kon beslissen. Er dient te worden nagegaan wanneer niet meer voldaan is aan de basisvoorwaarden (voor de
tijdelijke vrijstelling) en dit dient volgens investeerders bij voorrang het belastbaar tijdperk te bepalen.
• In hoeverre kan er nog sprake zijn van een Tax Shelter-investering wanneer er een terugkoop heeft plaatsgevonden door
het productiehuis? Door het lichten van de optie doven alle rechten van de investeerder in het audiovisuele werk uit.
• De taxatie vestigen omwille van het ontbreken van een eindattest lijkt niet opportuun indien andere vrijstellingsvoorwaarden reeds in vroegere belastbare tijdperken werden geschonden (substitutie, schending onaantastbaarheidsvoorwaarde om andere redenen, lichten van optie, schending voorwaarden productiekosten,….).
Sluit bijvoorbeeld de techniek van substitutie in de loop van een belastbaar tijdperk de taxatie van de voorlopig
vrijgestelde reserve in een later belastbaar tijdperk uit?
Werd de taxatie in dergelijke gevallen in een verkeerd aanslagjaar gevestigd? In hoeverre mag de administratie
overgaan tot het vestigen van een aanslag wegens het ontbreken van een eindattest, wetende dat er eerder vrijstellingsvoorwaarden niet werden gerespecteerd?
• Gebrekkige motiveringsplicht door de administratie in de berichten van wijziging en de kennisgevingen van beslissing tot taxatie vóór het vestigen van de aanslagen.
• Schending gelijkheidsbeginsel omdat de betrokken investeerders in 3 categorieën worden opgedeeld en elke categorie aan verschillende rechtsgevolgen, afhankelijk van het geval, onderworpen wordt. Zowel het onrechtmatig
behoud van de voorlopige vrijstelling wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden (categorie 2), als het definitief
vrijstellen zonder het bekomen van een eindattest (categorie 3), maken immers een inbreuk uit van hetzelfde
wetsartikel en toch worden zij verschillend behandeld.
• Kan a posteriori het afleveren van een eindattest geweigerd worden omdat een voorwaarde die aan de producent
zelf werd opgelegd en die reeds van bij de indiening van het erkenningsdossier werd miskend, een feit was? (…)
Wat de (retroactieve) nalatigheidsinteresten betreft:
De nalatigheidsinteresten zijn in casu verschuldigd overeenkomstig artikel 416, tweede lid, WIB 92 dat stelt:
“In afwijking van artikel 414 en onverminderd de toepassing van de artikelen 444 en 445, is op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de gereserveerde sommen welke belastbaar worden overeenkomstig artikel
194ter, §4, tweede lid, ten gevolge van het niet naleven van de voorwaarden als bedoeld in §4, eerste lid, 3° tot 7°bis, van
hetzelfde artikel, een nalatigheidsinterest verschuldigd, berekend overeenkomstig artikel 414, vanaf 1 januari van het jaar
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan.”.
• Uit de letterlijke lezing van artikel 416, 2de lid, WIB 92 blijkt dat de verwijzing naar artikel 194ter, §4, tweede lid,
WIB 92 sinds de wet van 17 juni 2013 alleen betrekking heeft op “animatiefilms”.
• De verwijzing in artikel 416,2de lid, WIB 92, naar artikel 194ter, §4,2de lid, WIB 92, dat ingevolge de wet van 17 juni 2013
het vierde lid is geworden, werd echter niet aangepast. De FBD heeft het gebrek aan aanpassing van de verwijzing
naar dat laatste artikel ingevolge deze wet gesignaleerd aan de Stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning.
• Het betreft vaak een schending van andere voorwaarden dan deze bedoeld in het aanvankelijk artikel 194ter, §4,
tweede lid, WIB 92.
Indien de taxatie het gevolg is van het belastbaar worden van de gereserveerde sommen wegens het niet naleven
van de voorwaarden als bedoeld in artikel 194ter, §4, eerste lid, 3° tot 7°bis, WIB 92, kan het uitzonderingsregime
van artikel 416, 2de lid WIB 92 geen toepassing vinden.
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• De discriminerende behandeling tussen de verschillende belastingplichtigen die in gelijke omstandigheden eenzelfde wetsartikel geschonden hebben, sluit de toepassing van de nalatigheidsinteresten uit.
• Er is geen noodzaak tot vergoeding van schade.
• De investeerder heeft geen kans op een spontane terugname van de tijdelijke vrijstelling.
• De investeerder is het slachtoffer van de malafide praktijken van het productiehuis. (…)
Wat de toegepaste belastingverhoging betreft:
De investeerders die doorgaans te goeder trouw hebben gehandeld, roepen overmacht in. Het feit dat bepaalde
voorwaarden niet werden gerespecteerd, vindt zijn oorsprong in omstandigheden onafhankelijk van de wil van de
investeerder. (…)
Wat de toepassing van artikel 373 WIB 92 betreft:
Artikel 373 WIB 92 luidt als volgt:
“Wanneer een aanvullende aanslag voor een bepaald aanslagjaar gevestigd wordt krachtens artikel 353 of 354 en de nieuwe aanslag ten name van dezelfde belastingschuldige voor één of meer aanslagjaren een correlatieve overbelasting doet
ontstaan, kan de belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, binnen een
termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet dat de aanvullende aanslag omvat, een bezwaarschrift tegen bedoelde overbelasting indienen.”.
Vele investeerders hebben na het ontvangen van de supplementaire aanslag gewacht op informatie onder andere
vanwege de AAFisc en op het alsnog bekomen van de eindattesten zoals steeds door het productiehuis is voorgehouden. Toen bleek dat geen oplossing zou worden gevonden, waren de drie maanden vermeld in artikel 373 WIB
92 doorgaans reeds lang verstreken.
De investeerders hebben om voormelde redenen vaak bijna 6 maanden gewacht alvorens een bezwaarschrift in
te dienen tegen de uiteindelijk gevestigde supplementaire aanslagen wegens het ontbreken van een eindattest.
Waarom heeft de investeerder slechts 3 maanden tijd om bezwaar in te dienen tegen de correlatieve overbelasting
ontstaan door het –zoals achteraf blijkt ten onrechte- opnemen van de kosten m.b.t. de Tax Shelter-investering in
verworpen uitgaven?
De vraag wordt ook gesteld waarom de investeerders onder scénario 1 (die soms ook onterecht nog enkele jaren
een belastingvrije reserve hebben aangehouden), alsnog een administratieve ambtshalve ontheffing krijgen, terwijl
dit niet geldt voor de investeerders onder scénario 2 en 3 alhoewel ook zij, weliswaar later, nog een spontane rechtzetting hebben gedaan of nog hadden kunnen doen?
Investeerders die na 18 maanden uit het Tax Shelter-stelsel stapt door overdracht van zijn rechten, maar de belastingvrije reserve ten onrechte nog laat staan tot uiterlijk het vierde jaar, (en dus 1 of 2 jaar te laat tot een spontane
overboeking overgaat), geniet een administratieve ambtshalve ontheffing, terwijl een investeerder die de onterechte belastingvrije reserve niet 1 of 2 jaar, maar 3 jaar laat staan alvorens deze over te boeken, geen ambtshalve
ontheffing kan bekomen. De vraag rijst bijgevolg waarom een laattijdige spontane rechtzetting in het ene geval wel
als een “nieuw feit” zijn wordt aangemerkt, en in het andere geval niet? M.a.w. wanneer is de overboeking een nieuw
feit en wanneer niet?
(…)
De FBD heeft gepoogd een gelijke behandeling te bewerkstelligen van de investeerders die vallen onder scénario 2
en 3. Dit is evenwel, na overleg tussen de verschillende algemene administraties onderling, niet mogelijk gebleken.
Teneinde zijn doelstellingen na te streven en dus alsnog het aantal rechtszaken te beperken, heeft de FBD de vraag
gesteld of er per gerechtelijk arrondissement niet kan gewerkt worden met enkele pilootdossiers van investeerders
en, in afwachting van de gerechtelijke uitspraken in deze dossiers, de andere Tax Shelter dossiers (of bezwaren?) “on
hold” te zetten. De FBD gaat ervan uit dat dit zowel voor de betrokken algemene administraties als voor de betrokken investeerders zowel energie- als kostenbesparend zal werken.
H. Zetelverplaatsing van België naar Nederland
De aan de FBD voorgelegde problematiek betreft een blijvend geschil omtrent de aanslag in de RV naar aanleiding
van de zetelverplaatsing met continuïteit van een rechtspersoon uit België naar Nederland. Er is geen vaste inrichting meer in België.
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De belastingplichtige is van mening dat de RV slechts verschuldigd is bij een daadwerkelijke uitkering van het vermogen, hetgeen in casu niet het geval is. Het opleggen van belastingaanslagen naar aanleiding van een zetelverplaatsing zou in strijd zijn met de Europese vrijheid van vestiging (arrest van het Europees Hof van Justitie van
29/11/2011 inzake National Grid Indus – zaak C-371/10).
In hoofdzaak beroept de belastingplichtige zich op 5 beslissingen van de rulingcommissie waaruit zou blijken dat in
soortgelijke gevallen geen RV verschuldigd is.
Verder verwijst de belastingplichtige naar het antwoord van de Minister op de parlementaire vraag gesteld door Veerle
Wouters op 7 maart 2013 om te stellen dat de Minister zich bewust is van het feit dat de Belgische wetgeving ter zake
in strijd is met één van de basisprincipes van het EU-recht, met name het vrij verkeer van personen binnen de EU.
Wettelijke basis
Op basis van artikel 209 WIB 92 is bij verdeling van het maatschappelijk vermogen ten gevolge van ontbinding of
om enige andere reden, het positieve verschil tussen de uitkeringen in geld, in effecten of in enige andere vorm en
de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal belastbaar als uitgekeerd dividend in de vorm van een liquidatiebonus.
Overeenkomstig artikel 18, eerste lid, 2°ter, WIB 92 omvatten dividenden, uitkeringen die worden aangemerkt als
dividenden in de artikelen 186, 187 en 209 van hetzelfde wetboek in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van
het maatschappelijk vermogen van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap of van verkrijging van eigen
aandelen door een dergelijke vennootschap.
Overeenkomstig artikel 210, §1, 4°, WIB 92 zijn de artikelen 208 en 209 van toepassing bij het overbrengen van de
maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer naar het buitenland.
Overeenkomstig artikel 267 WIB 92 brengt de toekenning of betaalbaarstelling van de liquidatiebonus de opeisbaarheid van de RV mede.
Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken
Belastingplichtige verwijst inzonderheid naar volgende voorafgaande beslissingen:
•
•
•
•
•

nr. 2014.042 d.d. 27/05/2014;
nr. 2014.476 d.d. 30/09/2014;
nr. 2015.013 d.d. 24/02/2015;
nr. 2015.550 d.d. 22/12/2015;
nr. 2016.312 d.d. 12/07/2016.

De aanvrager vroeg bevestiging te bekomen dat er naar aanleiding van de zetelverplaatsing van X uit België naar een
andere Europese lidstaat:
- geen belastbaar liquidatiedividend ontstaat in hoofde van de aandeelhouders van X in de zin van artikel 18, eerste
lid, 2°ter, WIB 92 naar aanleiding van een eventuele toepassing van de fictie van fiscale vereffening in hoofde van
de emigrerende vennootschap X;
- de roerende voorheffing, overeenkomstig artikel 267 WIB 92 evenmin opeisbaar wordt naar aanleiding van de
zetelverplaatsing.
De rulingcommissie beslist het volgende:
- Er ontstaat geen belastbaar dividend ten name van de aandeelhouder in de zin van artikel 18, eerste lid, 2°ter,
WIB 92 omdat, gelet op de juridische en boekhoudkundige continuïteit van de rechtspersoon, geen ontbinding of
vereffening voor handen is, waardoor er geen verdeling van het maatschappelijk vermogen plaatsvindt.
Artikel 18, eerste lid, 2°ter, WIB 92 werd ingevoerd door de Wet van 24 december 2002. Deze wet was, onder
meer, gericht op het belastbaar stellen van liquidatieboni en inkopen van eigen aandelen. Het is ook in deze context dat de bedoeling van de wetgever ligt: het belastbaar stellen van liquidaties en inkopen die een daadwerkelijke
verarming van de vennootschap en een verrijking van de aandeelhouder tot gevolg hadden, wat hier niet het geval
is. Er is geen uitkering aan, noch enige verrijking van de aandeelhouders.
- De RV wordt niet opeisbaar naar aanleiding van een eventuele fictieve vereffening.
In artikel 267, eerste lid, WIB 92 wordt duidelijk gesteld dat de toekenning of de betaalbaarstelling van de inkomsten de opeisbaarheid van de RV tot gevolg heeft. Ingeval van zetelverplaatsing met juridische en boekhoudkun55

dige continuïteit is er geen sprake van toekenning of betaalbaarstelling van enig roerend inkomen.
Bijgevolg kan er dan ook geen sprake zijn van een toekenning of betaalbaarstelling van een inkomen welke de
opeisbaarheid van de RV conform artikel 267 WIB 92 met zich zou kunnen meebrengen.
Met betrekking tot het aan de FBD voorgelegd geschil is de bezwaardienst evenwel de mening toegedaan dat, overeenkomstig het intern recht, de taxatie moet behouden blijven. De bezwaarambtenaar kan wel begrip opbrengen
voor het argument van de bezwaarindiener dat elke belastingplichtige die zich in dezelfde situatie bevindt, gelijk
moet belast worden onder verwijzing naar de vijf voorafgaande beslissingen.
De FBD besluit om de problematiek voor te leggen aan de centrale diensten van de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit. Bij de opmaak van dit jaarverslag hebben de centrale diensten zich nog niet uitgesproken over de voorgelegde princiepskwestie.
I. Belasting op een forfaitaire grondslag van 19.000 EUR wegens gebrek aan aangifte
Bij gebrek aan aangifte binnen de wettelijk gestelde termijn kan de belastbare grondslag overeenkomstig artikel
342, §3, WIB 92 en artikel 182 KB/WIB 92 forfaitair vastgesteld worden op 19.000 EUR.
In haar herinneringsbrief vermeldt de administratie nagenoeg altijd dat zij evenwel de opmerkingen of verantwoordingen in overweging zal nemen die de onderneming (zelfstandige of vennootschap) zou meedelen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van voormelde brief, maar dat
een administratieve boete zal gevestigd worden indien de voorgelegde opmerkingen of verantwoordingen niet kunnen aangenomen worden.
Het laattijdig indienen van de aangifte is dikwijls te wijten aan bijzondere omstandigheden (geen activiteit meer, ziekte
van de zaakvoerder, verlieslatende vennootschap, enz.). Deze omstandigheden ontslaan de vaak verlieslatende onderneming niet van de verplichting tot indiening van de aangifte. Heel vaak wordt alsnog een aangifte voorgelegd, maar
buiten de termijn. In die omstandigheden stelt zich onder andere de vraag of de laattijdig ingediende aangifte in aanmerking mag genomen worden terwijl de taxatiedienst een belastbare grondslag van 19.000 EUR heeft weerhouden.
Om de laattijdige indiening van de aangifte te verantwoorden, kan de onderneming of haar mandataris zich beroepen op elk element van overmacht dat de laattijdigheid zou kunnen rechtvaardigen. Deze gegevens dienen ondersteund te worden door bewijskrachtige documenten.
Indien naderhand tegen de aanslag, gevestigd op een forfaitaire grondslag van 19.000 EUR, een bezwaarschrift
wordt ingediend dat overeenkomstig artikel 371 WIB 92 kan weerhouden worden, moet nagegaan worden of de
onderneming overeenkomstig artikel 352 WIB 92 het bewijs kan leveren van het juiste bedrag van de belastbare
inkomsten en van de andere te zijnen name in aanmerking komende gegevens.
Het geheel van de boekhoudkundige en fiscale documenten moet derhalve ter beschikking gehouden worden van
de onderzoekende ambtenaar. In het kader van een bezwaarschrift tegen een aanslag gevestigd bij toepassing van
artikel 351 WIB 92, is het inderdaad normaal dat de voorgelegde boekhoudkundige en fiscale bescheiden door de
onderzoekende ambtenaar worden nagekeken.
Om weerhouden te worden, stelt de rechtspraak dat het tegenbewijs moet bestaan uit een bewijskrachtige boekhouding en dat, bij gebrek daaraan, de belastbare grondslag die het voorwerp was van de ambtswege gevestigde
aanslag, mogelijk gehandhaafd zal worden door de onderzoekende ambtenaar. Indien de boekhouding als bewijskrachtig kan aangemerkt worden, zou de laattijdig ingediende aangifte in aanmerking kunnen genomen worden en
het voorwerp kunnen uitmaken van een controle teneinde de belastbare grondslag correct vast te stellen.
Zoals hiervoor uiteengezet kunnen de bewijskracht van de boekhouding en de vaststelling van de belastbare grondslag onderzocht worden indien het bezwaarschrift overeenkomstig artikel 371 WIB 92 ontvankelijk is. Indien dit niet
het geval is, kan in specifieke gevallen een ontheffing worden toegestaan krachtens artikel 376 WIB 92.
Artikel 376, §1, WIB 92 voorziet in de ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die voortvloeien uit materiële
vergissingen, uit dubbele belasting, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door
gewettigde redenen.
Dit wetsartikel bepaalt eveneens de wettelijke termijnen waarbinnen die overbelastingen moeten zijn vastgesteld of
bekendgemaakt. Doorgaans stelt zich hieromtrent geen probleem in de gevallen waarvoor bemiddeling is aangevraagd.
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Drie mogelijkheden voor het bekomen van een ambtshalve ontheffing worden in overweging genomen.
Overbelasting voortvloeiend uit dubbele belasting
Er is sprake van dubbele belasting wanneer op dezelfde inkomsten verscheidene aanslagen zijn gevestigd waarvan
de ene de andere wettelijk uitsluit. Dit ongeacht of het tweemaal belasten van eenzelfde inkomen zich voordoet voor
hetzelfde of voor verschillende aanslagjaren en in hoofde van eenzelfde of van verschillende belastingplichtigen.
Overbelasting voortvloeiend uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door gewettigde redenen
De voorwaarden om een ambtshalve ontheffing van dergelijke overbelasting te kunnen bekomen, zijn dat de voorgelegde documenten en bescheiden nieuw moeten zijn, dat ze bewijskrachtig zijn en dat het laattijdig voorleggen of
inroepen van deze nieuwe documenten moet verantwoord worden door gewettigde redenen.
Het lijkt interessant om dieper in te gaan op de voorwaarden die gesteld worden in dit artikel en waaraan moet worden voldaan om de betwiste aanslagen eventueel te kunnen ontheffen.
Bewijskrachtige documenten
De ingediende aangifte moet een bewijskrachtig document zijn, hetgeen betekent dat de aangifte en de bijlagen
ervan “onberispelijk” zijn en niet aan een wijziging van de administratie werden onderworpen.
Het begrip “bewijskrachtige documenten” sluit aan bij de vereiste dat het tegenbewijs moet worden geleverd in
geval van een procedure van aanslag van ambtswege, met name het bewijs leveren van het exacte bedrag van zijn
belastbare inkomsten, die gestaafd worden door een bewijskrachtige boekhouding.
Nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord
door gewettigde redenen
De rechtspraak ter zake van het Hof van Cassatie is duidelijk: enkel de feiten of documenten die door hun aard een
bewijs leveren dat niet vroeger kon worden geleverd en dat de belastingplichtige niet in staat was voor te leggen of
in te roepen vóór het verstrijken van de termijnen van bezwaar of beroep, zijn nieuwe feiten of documenten.
Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft in zijn arrest van 8 juni 1999 gesteld dat opdat de documenten of feiten
“nieuw” van aard zouden zijn, het niet vereist is dat ze recentelijk werden opgesteld of voorgelegd. Bescheiden of
feiten die voorheen reeds bestonden kunnen dus nog “nieuw” zijn. Het is voldoende dat ze nieuw zijn in het dossier
en niet eerder aan de administratie konden worden meegedeeld.
In een vonnis van 10 oktober 2013, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt geoordeeld dat een feit enkel
een nieuw feit is indien het een bewijs kan aanbrengen dan niet vroeger kon worden geleverd en dat de belastingplichtige niet kon voorleggen of inroepen voordat de bezwaar- of verhaaltermijnen verstreken waren (zie Cassatie, 2
december 1999, Arr. Cass., 1999, 1549; F.J.F., 2000, 320).
In haar vonnis van 6 maart 2015 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen geoordeeld dat documenten
enkel als nieuw gelden, indien de betrokken belastingplichtige dit document niet kon voorleggen of inroepen vóór
het verstrijken van de bezwaartermijn, met dien verstande dat het laattijdig voorleggen of inroepen verantwoord
was door gewettigde redenen.
Opdat haar aangifte als een nieuw gegeven zou kunnen aangemerkt worden, is het op basis van deze rechtspraak
dus aangewezen dat de onderneming aantoont dat ze haar aangifte niet heeft kunnen voorleggen binnen de bezwaartermijn en dat dit gebeurde omwille van gewettigde redenen of overmacht.
Het voorleggen van de aangifte en de jaarrekeningen zou inderdaad moeten toelaten om de bewering van de onderneming te verifiëren, namelijk dat zij de 19.000 EUR niet heeft kunnen innen, alhoewel deze inkomsten weerhouden
werden door de taxatiedienst.
Overbelasting voortvloeiend uit materiële vergissing
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is een materiële vergissing een schrijf- of rekenfout of andere
grove feitelijke vergissing die onafhankelijk van enige juridische beoordeling wordt begaan. Daartegenover staat
de rechtsdwaling, die een onjuiste beoordeling veronderstelt van de fiscale wet of een verkeerde toepassing ervan.
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In haar circulaire AAFisc nr. 38/2014 (nr. Ci.RH.861/633.382) van 22 september 2014 definieert de administratie
het begrip materiële vergissing, dat de directeur van de belastingen (momenteel de adviseur-generaal) toelaat om
ambtshalve ontheffing te verlenen, als ”een feitelijke vergissing die voortvloeit uit een misvatting omtrent het bestaan van
materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de aanslag wettelijke grondslag mist (Cass. 23.06.1997, AC 1997, nr. 292,
Pas., 1997, I,292; Cass 10.11.1997, AC 1997, nr. 463, Pas., I, 463; Cass. 23.01.2004, F.020081F)”.
Voorts wordt in de circulaire eveneens verduidelijkt “Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 14.09.1990 valt af te
leiden dat, wanneer het bestaan van een vergissing vaststaat maar er twijfel is over het feit of er sprake is van een materiële
vergissing dan wel een foutieve beoordeling, die twijfel in het voordeel van de belastingplichtige moet worden geïnterpreteerd (Cas. 14.09.1990, F 1786 N, nv I.J.T. tegen BS, FJF 1991/1, nr. 91/16).”.
De vraag die eveneens kan gesteld worden is of de onderneming bij het afsluiten van het laatste aanslagjaar, geen
overgedragen verliezen had waarvan de administratie kennis had en waarmee ze rekening had kunnen houden bij
het vaststellen van de belastbare grondslag van het volgend aanslagjaar.
Het Hof van Cassatie heeft inderdaad geoordeeld dat de overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare
tijdperken waarvan het bestaan bewezen is, overeenkomstig artikel 342, §3, WIB 92 in mindering kunnen worden
gebracht van de volgens artikel 182 KB/WIB 92 vastgestelde forfaitaire minimumwinst (Cassatie, 22 mei 2014,
rolnr. F. 13.0111.N, F.J.J., Nr. 2015/46).
De partijen zouden dit kunnen verifiëren en, indien er verliezen bestaan, erover discussiëren om na te gaan of de
taxatie-agent een vergissing in feite of in rechte heeft begaan, door deze verliezen over het hoofd te zien bij de vestiging van de aanslag op de forfaitaire grondslag van 19.000 EUR.
In geval het gebrek aan aangifte verantwoord wordt door het feit dat de onderneming geen activiteit heeft gehad
voor het beschouwde jaar, is het, indien geen enkel materieel element toelaat te bevestigen dat zij enige activiteit
zou gehad hebben tijdens het betwiste jaar, betwistbaar dat die onderneming (zelfstandige of vennootschap), een
belasting zou verschuldigd zijn die gevestigd is op een belastbare grondslag die niet kon worden gerealiseerd.
Daarom bestaat de enige mogelijkheid die kan overwogen worden opdat de onderneming ontheffing van de gevestigde aanslag zou bekomen, er dikwijls in dat de onderzoekende ambtenaar aanvaardt om de belastingaangifte
en de jaarrekeningen die als bijlage van het bezwaarschrift worden neergelegd, te beschouwen als documenten
waarvan het laattijdig voorleggen verantwoord is door gewettigde redenen, zoals bijvoorbeeld in het geval van gezondheidsproblemen van de zaakvoerder van de vennootschap.
1.1.2 BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
De tussenkomst van de FBD kan inzake btw worden ingeroepen ingeval van een blijvend meningsverschil tussen
belastingplichtigen en de federale belastingadministratie over de taxatie en dit zolang de procedure zich in een
administratieve fase bevindt. Het blijvend meningsverschil komt tot uiting door de betekening aan de schuldenaar
van een proces-verbaal van inregelstelling dat is goedgekeurd door de daartoe bevoegde ambtenaar. Doch ook bij
grieven ingevolge een fiscale controle die aanleiding heeft gegeven tot de opstelling van een regularisatieopgave kan
de belastingplichtige zich wenden tot de FBD.
Een verzoek tot tussenkomst zal evenwel onontvankelijk worden verklaard wanneer (art. 84quater, § 2, Btw-Wetboek):
- de schuldenaar van de belasting vooraf verzet heeft aangetekend tegen een dwangbevel (dus dan geen administratieve fase meer);
- de deskundige schatting werd gevorderd;
- er reeds definitief uitspraak werd gedaan over de betwisting.
De FBD ontvangt regelmatig verzoeken om kwijtschelding of vermindering van boeten of vrijstelling van interesten.
De bevoegdheid van de FBD is op dat vlak evenwel beperkt. Immers, bij toepassing van artikel 9 van het besluit van
de Regent van 18 maart 1831 kan de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde een vermindering of kwijtschelding van boeten toestaan wanneer de betrokken belastingplichtige of zijn gevolmachtigde hem hierom middels een
gemotiveerd schrijven verzoekt. Het verlenen van een eventuele vrijstelling van interesten behoort daarentegen
tot de bevoegdheid van de Centrumdirecteur van het Regionaal Invorderingscentrum van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de btw-plichtige aan wie rechtstreeks een gemotiveerd verzoekschrift kan worden gericht.
Aangezien zij uitsluitend bevoegd zijn om te oordelen over deze gunstmaatregel, kan de FBD bij de behandeling van
dergelijke dossiers in principe geen meerwaarde bieden. De tussenkomst beperkt zich in zo’n gevallen dan ook tot
het meedelen van de juiste contactgegevens van de uitsluitend bevoegde ambtenaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld verkeerd toegepaste schalen) is een tussenkomst van de FBD op zijn plaats.
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1.1.2.1 Overzicht
Hierna wordt inzake btw een niet limitatief overzicht gegeven van onderwerpen waarvoor in 2017 een beroep werd
gedaan op de tussenkomst van de FBD :
• recht op aftrek van voorbelasting – bewijs en voorwaarden;
• behoud van het recht op aftrek en stopzetting van activiteit na een lange periode van werkonbekwaamheid;
• historische btw-aftrek advocaten;
• bewijs met betrekking tot intracommunautaire handelingen;
• levering van goederen in een andere Lidstaat – plaatsbepaling van de handeling en toepasselijke tarieven;
• toepassing verlaagd btw-tarief op maatstaf van heffing van 50.000 EUR voor bepaalde werken in onroerende staat;
• toepassing verlaagd btw-tarief op verbouwingswerken;
• toepasselijk tarief voor voedingsproducten bestemd voor nieuwe huisdieren;
• toepasselijk tarief voor verkoop van dranken via verdeelautomaten door een vzw;
• toepasselijk tarief voor diensten aangeboden door een privé-sportclub;
• toepasselijk tarief voor onroerende werken verricht bij particulieren – begrip parkeerplaatsen, stoepen, terrassen,
scheidingsmuurtjes;
• bepaling omzetcijfer;
• prorata – toepasselijke regels;
• kwalificatie onroerende verhuur versus terbeschikkingstelling onroerend goed om er een beroepswerkzaamheid
in uit te oefenen of opslagruimte;
• normale oprichtingswaarde van een privéwoning;
• bewijs inzake privé dan wel beroepsgebruik van (onroerende) goederen;
• bewijs managementprestaties;
• fiscaal domicilie vennootschap;
• belastbaarheid lidgeld betaald door leden aan een vzw;
• verhuur voor privédoeleinden van een oorspronkelijke voor economische doeleinden bestemd goed – activiteit
niet opgestart – intentie om een belastbare economische activiteit uit te oefenen en recht op aftrek;
• kennisgeving vermoedens van belastingontduiking – bewijs en geldigheid van de taxatie;
• onjuiste toepassing van de vrijstellingsregeling en weigering recht op aftrek;
• overgang naar een btw-eenheid en gevolgen met betrekking tot het recht op aftrek.
1.1.2.2 Regelmatig weerkerende onderwerpen of onderwerpen met een specifiek belang
A. “Toevallige” oprichter
Mevrouw X bouwt samen met haar echtgenoot een huis met de bedoeling er zelf te gaan wonen. De echtgenoot
overlijdt onverwacht waarna mevrouw X beslist de woning te verkopen met aanrekening van btw. Voor de toepassing van de btw-wetgeving krijgt zij de hoedanigheid van toevallige belastingplichtige. Met het oog op de voldoening
van de ingevolge de verkoop verschuldigde btw, bezorgt zij de daartoe bestemde aangifte, samen met de nodige
verantwoordingsstukken, aan het bevoegde kantoor.
Tijdens de controle van de aangifte wordt vastgesteld dat er geen regelmatige facturen zijn voor de leveringen met
betrekking tot de keuken en de badkamer. De fiscale administratie verwerpt de aftrek van de btw die hierop betrekking heeft, zodat de uiteindelijk door mevrouw X te betalen btw hoger is dan aangegeven.
Uit het onderzoek van de FBD blijkt dat op het ogenblik waarop zij de inbouwmeubels heeft aangekocht, mevrouw X helemaal niet de bedoeling had om haar huis te verkopen. Zowel in zijn handelszaak als op zijn website, deelt de verkoper de
klanten uitdrukkelijk mee dat dat men als particulier geen factuur nodig heeft. De originele kassabon is het bewijs van aankoop. Daarom worden geen facturen meer opgemaakt voor particulieren. De kassabon volstaat zowel als garantiebewijs
als voor verzekeringen en financiële instellingen. Op basis van deze informatie is mevrouw X ervan overtuigd dat er geen
facturen nodig zijn. Ze begrijpt dan ook niet waarom de fiscale administratie de aftrek van deze btw niet wil aanvaarden.
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In het koninklijk besluit nr. 14 van 3 juni 1970 wordt de regeling met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen uiteengezet. Artikel 4 van dit koninklijk besluit bepaalt uitdrukkelijk dat de toevallige belastingplichtige, om zijn
recht op aftrek uit te oefenen, in het bezit moet zijn van de in het koninklijk besluit nr. 3, artikel 3, bedoelde facturen
op het tijdstip waarop hij de aangifte voor de voldoening van de verschuldigde btw indient. Op basis van deze wettelijke bepalingen heeft de fiscale administratie de aftrek van btw op basis van kastickets verworpen.
De FBD wijst op de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het overlijden van de echtgenoot. Op het ogenblik
waarop zij de aankopen verrichtte, handelde mevrouw X effectief als particulier en was een factuur niet vereist voor
de levering van de goederen. Tijdens het onderzoek van het dossier blijkt verder nog dat mevrouw X verschillende
pogingen heeft ondernomen om toch nog de facturen te bekomen. Gezien de datum van de aankopen kon de leverancier hier niet meer op ingaan.
De koppeling van het recht op aftrek aan het voorleggen van een regelmatige factuur heeft als doel fraude te voorkomen en te bemoeilijken. De vraag kan worden gesteld of de beschikbare stukken in dit dossier – de originele
kastickets, leveringsbonnen, betalingsbewijzen – niet volstaan om de mogelijkheid tot fraude en benadeling van de
Schatkist uit te sluiten. Ook kan er altijd nog een bezoek worden gebracht aan de woning om vast te stellen dat de
op de documenten voorkomende aangekochte goederen effectief daar geïnstalleerd werden. Bovendien bestaat
er over de goede trouw van mevrouw X geen twijfel en is er geen enkele aanwijzing dat de Schatkist in deze zaak
benadeeld werd, noch dat mevrouw X ten onrechte enig fiscaal voordeel zou genieten door de aftrek te verwerpen.
Na de uiteenzetting van de verschillende argumenten tijdens een bemiddelingsgesprek, oordeelt de fiscale administratie dat er voldoende bewijs is om de uitoefening van het recht op aftrek van de btw te aanvaarden.
B. Vrijgestelde intracommunautaire leveringen – bewijskracht
De FBD wordt soms geconfronteerd met belastingplichtigen die hun – niet zelden luxueuze – bedrijfswagen met
vrijstelling van btw hebben verkocht aan personen van wie achteraf blijkt dat zij misbruik maakten van btw-identificatienummers van in andere EU-Lidstaten gevestigde belastingplichtigen. Wanneer dit aan het licht komt, wordt de
btw gevorderd van de verkoper omdat niet voldaan is aan alle voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.
Dit wordt door deze laatste als zeer onrechtvaardig ervaren, aangezien hij zich beschouwt als het slachtoffer van
malafide kopers.
Overeenkomstig artikel 39bis, eerste lid, 1°, Btw-Wetboek, zijn dergelijke leveringen in principe van de btw vrijgesteld wanneer de voertuigen door de verkoper, door de afnemer of voor hun rekening worden verzonden of vervoerd
buiten België maar binnen de Gemeenschap en voor zover de koper een andere belastingplichtige, of een niet-belastingplichtige rechtspersoon, is die als zodanig optreedt in een andere lidstaat en die er aldaar toe gehouden is zijn
intracommunautaire verwervingen van goederen aan de belasting te onderwerpen.
De toepassing van de intracommunautaire vrijstelling is bijgevolg onderworpen aan drie grondvoorwaarden:
- een levering van goederen door een belastingplichtige persoon;
- het vervoer van de geleverde goederen vanuit België ter bestemming van een andere lidstaat;
- de koper is er in de lidstaat van bestemming toe gehouden de goederen aldaar aan de btw te onderwerpen.
Het recht op deze vrijstelling moet bewezen worden door de verkoper die de vrijstelling inroept. Op hem rust derhalve de bewijslast om aan te tonen dat de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling vervuld zijn. Dit bewijs
moet worden geleverd door middel van een geheel van overeenstemmende documenten waaruit de echtheid blijkt
van wat moet bewezen worden.
In het koninklijk besluit nr. 52, van 29 december 1992, met betrekking tot de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende de intracommunautaire verwervingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt de regeling voor deze vrijstelling verder uitgewerkt.
Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 52 zijn de in artikel 39bis, Btw-Wetboek bedoelde vrijstellingen
afhankelijk van het bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de Gemeenschap.
Artikel 2 bepaalt dat de vrijstelling afhankelijk is van het bewijs dat de levering geschiedt voor een belastingplichtige
of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die voor de btw geïdentificeerd is in een andere Lidstaat.
Artikel 3 legt op dat de koper te allen tijde in het bezit moet zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer blijkt. Deze stukken moet hij op ieder verzoek van de met de controle belaste ambtenaar kunnen
voorleggen. Die stukken zijn onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken.
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Een belastingplichtige kan de geldigheid van een btw-identificatienummer verifiëren via de internettoepassing VIES
(VAT Information Exchange System) van de Europese Commissie. Via deze toepassing kan evenwel niet worden
nagegaan of het btw-nummer wel degelijk aan die klant is toegekend, wat sommige gedupeerde verkopers doet
besluiten dat de Staat mee verantwoordelijk is voor de fraude.
Het bewijs dat een voertuig werd geleverd aan een in een andere Lidstaat gevestigde belastingplichtige is evenwel
slechts één van de voorwaarden om de vrijstelling van de btw rechtmatig te kunnen toepassen. Essentieel is ook
dat het voertuig naar een andere lidstaat wordt gebracht. Wat het bewijs van de realiteit van het vervoer of de verzending van goederen buiten België betreft, vloeit uit een constante rechtspraak voort dat dit bewijs kan worden
geleverd door het voorleggen van een geheel van met elkaar overeenstemmende documenten waaruit ontegensprekelijk blijkt dat een voertuig buiten België is vervoerd naar een land van de Europese Unie.
De echtheid van de verzending of het vervoer van het voertuig, kan bijgevolg worden aangetoond aan de hand van
een geheel van bewijsmiddelen die courant worden gebruikt in het handelsverkeer, zoals onder meer bestelbonnen,
contracten, vervoerdocumenten, betalingsstukken …. Er wordt op gewezen dat deze lijst niet limitatief is.
Wat vervoerdocumenten betreft heeft de fiscale administratie overigens, in haar beslissing nr. E.T.129.640 dd.
01.07.2016 een vereenvoudigde regeling uitgewerkt. Artikel 131 van richtlijn 2006/112/EG bepaalt dat de lidstaten
moeten voorzien dat de vrijstelling op eenvoudige wijze kan worden toegepast. Onder bepaalde voorwaarden aanvaardt de fiscale administratie een zogenaamd “bestemmingsdocument” dat kan gelden als alternatief bewijs van
een intracommunautair vervoer, zonder dat een vervoerdocument moet worden voorgelegd.
In de gevallen die aan de FBD werden voorgelegd zouden de verkopers zich beperkt hebben tot het controleren van
de geldigheid van het btw-identificatienummer en/of zouden ze niet de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd
hebben bij de verkoop van het voertuig. Volgens de fiscale administratie verkiezen sommige verkopers aanwijzingen
voor mogelijke fraude te negeren en leggen zij niet de nodige voorzichtigheid aan de dag bij het afsluiten van de
transactie. Dit sluit evenwel niet uit dat de verkoper te goeder trouw heeft gehandeld en dat hij de kans moet krijgen
om de nodige bewijzen te verzamelen om aan te tonen dat de vrijstelling terecht werd toegepast.
Aangezien de in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992 opgesomde stukken slechts als
exemplatief moeten worden beschouwd en de echtheid van het vervoer ook door andere stukken mag worden bewezen, bestaat er een zekere beoordelingsmarge. Indien bijgevolg over de bewijskracht van de voorgelegde stukken
een geschil ontstaat tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie, kan de FBD een rol spelen.
C. Kwalificatie gebruik onroerend goed
Belastingplichtigen doen vaak een beroep op de tussenkomst van de FBD omdat zij het niet eens zijn met het standpunt dat de administratie inneemt met betrekking tot de kwalificatie die gegeven wordt aan het gebruik van een
onroerend goed. Het belang van deze kwalificatie komt vooral tot uiting in het recht op aftrek dat de betrokkenen al
dan niet kunnen genieten met betrekking tot de aankoop of oprichting van het kwestieuze onroerend goed.
De btw-wetgeving voorziet in dit kader het volgende:
Overeenkomstig artikel 18, Btw-Wetboek worden onder andere volgende handelingen beschouwd als een dienst :
- het genot van een ander dan in artikel 9, tweede lid, bedoeld goed (art. 18, § 1, 4°, Btw-Wetboek);
- de overdracht van of het verlenen van rechten op een verkoop- of inkoopmonopolie alsook de overdracht van of
het verlenen van al dan niet exclusieve rechten op het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen (art. 18, § 1,
6°, Btw-Wetboek);
- de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen (art. 18, § 1, 9°, Btw-Wetboek).
Dergelijke diensten zijn overeenkomstig artikel 2, Btw-Wetboek aan de belasting onderworpen indien ze door een
als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht en in België plaatsvinden.
Artikel 44, § 3, 2°, Btw-Wetboek stelt evenwel uitdrukkelijk de verpachting, de verhuur en de overdracht van huur
van uit zijn aard onroerende goederen van de belasting vrij, met uitzondering van onder andere de ter beschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen.
Het komt voor dat belastingplichtigen onderling overeenkomen dat een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld om er een beroepswerkzaamheid uit te oefenen. Deze met btw belaste activiteit genereert in hoofde van de
dienstverrichter een recht op aftrek van btw mits uiteraard voldaan is aan de in artikel 2, Btw-Wetboek vermelde
voorwaarden. Na onderzoek van de feitelijke elementen concludeert de administratie soms dat het werkelijk gebruik van het onroerend goed niet overeenstemt met wat contractueel tussen de partijen werd bepaald en dat de
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betreffende handeling eerder evenwel moet worden beschouwd als een handeling vermeld in artikel 18, § 1, 2e lid,
4°, Btw-Wetboek. Deze handeling is overeenkomstig artikel 44, § 3, 2°, Btw-Wetboek van de belasting vrijgesteld.
Het exclusief genot van het onroerend goed wordt hierbij vaak als een significant criterium gehanteerd. De btw die
in casu op de facturen verkeerdelijk wordt aangerekend is dus wettelijk niet verschuldigd en kan bijgevolg in hoofde
van de huurder niet in aftrek worden gebracht.
De door de administratie aan dergelijke handelingen gegeven kwalificatie en de daaraan verbonden fiscale gevolgen
stuiten bij de betrokkenen vaak op verzet en leiden meestal tot de opstelling van een proces-verbaal.
In de gevallen die in voormeld kader ter bemiddeling worden voorgelegd, stelt de FBD meestal een bezoek en/of
vergadering ter plaatse voor met alle betrokken partijen. Op die manier kan de FBD als objectieve, onpartijdige en
onafhankelijke partij de situatie zo correct mogelijk inschatten, het contract tevens toetsen aan de werkelijkheid en
nagaan of aan de hand van voorgelegde stukken, nieuwe elementen of bijkomend overleg, de zienswijze van de ene
of ander partij kan worden bijgesteld.
In welbepaalde situaties wordt het onroerend goed zowel voor kantoor- als voor opslagdoeleinden gebruikt. Om in
dergelijke gevallen te bepalen of de handeling al dan niet met btw moet worden belast - en bijgevolg wel of niet een
recht op aftrek genereert - kan worden verwezen naar punt 54 van de btw-handleiding dat het volgende stipuleert:
De terbeschikkingstelling van opslagruimte is enkel aan de btw onderworpen wanneer zij betrekking heeft op afzonderlijke gebouwen die uitsluitend als opslagruimte zijn ontworpen of ingericht en als zodanig kunnen worden gebruikt.
Bovendien is voor dergelijke terbeschikkingstelling van opslagruimte de vrijstelling van artikel 44, § 3, 2°, van het
Btw-Wetboek van toepassing wanneer die terbeschikkingstelling nauw verbonden is met een op grond van deze
wetsbepaling vrijgestelde huurovereenkomst betreffende een voor een ander gebruik bestemd goed (bv. bewoning,
commerciële doeleinden, e.a.) zodanig dat beide verhuringen economisch één enkele handeling vormen.
Dit is meer bepaald het geval wanneer de opslagruimte en het gehuurde, voor een ander gebruik bestemd gebouw,
deel uitmaken van eenzelfde onroerend geheel en beide goederen door dezelfde eigenaar, zelfs bij afzonderlijk gesloten huurovereenkomsten, aan dezelfde huurder worden verhuurd.
De terbeschikkingstelling aan dezelfde huurder van een entrepot en een bedrijfsgebouw die deel uitmaken van eenzelfde onroerend goed, is dus geheel niet aan de btw onderworpen. Deze handeling wordt voor het geheel beschouwd als een onroerende verhuur in de zin van artikel 44, § 3, 2°, van het Btw-Wetboek.
De administratie gedoogt echter dat de terbeschikkingstelling toch in het geheel onderworpen is aan btw, als de
volgende voorwaarden gezamenlijk vervuld zijn:
- in eenzelfde gebouw is “in” de opslagruimte een kantoor of een plaats voorzien;
- dat kantoor of die plaats doet uitsluitend dienst voor een persoon belast met het beheer van de opgeslagen goederen, en;
- de oppervlakte van dat kantoor of die plaats beslaat niet meer dan 10 % (maximum 10 %) van de totale oppervlakte
van het gebouw (Besl. nr. E.T.84.364 van 29.09.1995; Besl. nr. E.T.108.597 van 13.01.2005).
Als de kantoorruimte meer dan 10 % van de oppervlakte van het geheel beslaat, zelfs indien het kantoor of de plaats
uitsluitend dienst doet voor het beheer van de opgeslagen goederen, of als de kantoorruimte wordt gebruikt voor
andere doeleinden dan het beheer van de opgeslagen goederen of niet “in” de opslagruimte is gelegen, zelfs indien
de oppervlakte van de kantoorruimte 10 % of minder van de totale oppervlakte bedraagt, moet de gehele terbeschikkingstelling worden vrijgesteld.

1.2 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE INNING EN DE INVORDERING
De wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst voert, vanuit het belang van de
bemiddeling voor de invordering, een terminologische aanpassing uit zowel aan artikel 399bis WIB 92, als aan artikel
85ter Btw-Wetboek. Waar overeenkomstig deze wettelijke bepalingen, de FBD tot dan bevoegd was ingeval van een
betwisting met “de ontvanger belast met de invordering”, is fiscale bemiddeling voortaan wettelijk mogelijk bij iedere
betwisting met “een ambtenaar van de administratie belast met de inning en de invordering”.
Op het vlak van de invordering van de inkomstenbelastingen en de btw blijft de core business van de FBD het
helpen zoeken naar oplossingen voor betaalproblemen van belastingschuldigen, die aldus vervolgingen met dito
kosten willen vermijden. Dit werd in 2017 in het bijzonder versterkt door de invorderingsstrategie van de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering. Deze stelt nog steeds de betaling van de belastingen binnen de 12
maanden vanaf het ontstaan van de belastingschuld voorop. In het kader van deze problematiek en in het licht van
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het antwoord dat de Minister van Financiën verstrekte op de parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger C.
Van Cauter d.d. 1 februari 2017 (zie Jaarverslag FBD 2016, pag. 13), zocht de FBD ook in 2017 passende oplossingen
voor de belastingschuldigen, enerzijds rekening houdende met de financiële en sociale toestand van de verzoeker
om bemiddeling, maar anderzijds ook steeds met het oog op de finale betaling van de fiscale schuld. Teneinde het
grote publiek over deze mogelijkheid tot bemiddeling te informeren, drong de FBD er bij de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering op aan de contactgegevens van de FBD systematisch te vermelden op de weigering
van een gevraagde afbetalingsregeling door het Team Invordering of het Infocenter.
Niettegenstaande veel van deze verzoeken zijn onder te brengen onder de noemer “betaalplannen”, zijn er heel
wat nuances in de behandeling van dergelijke verzoeken en is de creativiteit van de fiscale bemiddelaars terzake de
sleutel tot een gunstige bemiddeling. Vooraleer contact te nemen met de bevoegde invorderingsdienst onderzoekt
de FBD steeds het verzoek en vormt zich aan de hand van de beschikbare toepassingen een totaalbeeld over het
dossier. Om een passende betaalregeling te vinden en teneinde zowel de belangen van de belastingschuldige als van
de Schatkist te verzoenen, worden meerdere pistes en oplossingen bewandeld en gesuggereerd.
Volgende ideeën worden daarbij geregeld gebruikt om alsnog een dergelijke win-win-oplossing te bekomen:
- betaalplan met verhoogde aflossingen in maanden van vakantiegeld en eindejaarstoelagen;
- betaalplan met verhoogde aflossingen zodra andere schulden zijn vereffend;
- aanbieden zekere garantie om langere betaalregeling mogelijk te maken;
- betaalplan dat rekening houdt met komende doch voorzienbare fiscale teruggaven;
- aanpassing betalingsmodaliteiten (data – bedrag), wegens niet haalbaar.
De FBD probeert steeds oog te hebben voor een totaaloplossing, die dus ook soms niet-fiscale schuldvorderingen
omvat, waarvoor de dienst pas vanaf 1 juni 2018 “officieel” zal bevoegd worden. Een geapprecieerde medewerking
wordt daarbij ervaren vanuit de meeste Kantoren Niet-Fiscale Invordering.
In het kader van de betaalplannen is bovendien overleg gepleegd met de federale Ombudsmannen die in dit verband, en
vanuit de hen door de belastingplichtigen voorgelegde vragen, een bijzonder onderzoek zijn gestart. De FBD stelt zowel
zijn ervaring terzake als de eventuele individuele dossiers daartoe aan de federale Ombudsmannen ter beschikking.
Benevens de algemene problematiek van de betaalplannen, kwam de FBD ook tussen inzake menig andere betwisting op het vlak van de invordering, waaronder:
- beperking effecten bij beslag op vergoedingen die niet zijn beschermd door art. 1409 Ger.W. (bv. facturen door een
zelfstandige), met idealiter btw ervan niet vatten om zodoende te kunnen storten aan de btw rekening-courant;
- vermijden cumul van middelen van tenuitvoerlegging via zowel rechtstreekse (via gerechtsdeurwaarder) als onrechtstreekse vervolgingen (vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen);
- vermijden vervolgingen in geval van ingediend bezwaar (bezwaar soms nog niet bekend door Team Invordering;
bespoedigen vaststelling onmiddellijk verschuldigd gedeelte en daarvoor een betaalregeling uitwerken);
- vermijden cumul van inhoudingen ingevolge derdenbeslagen en terzelfdertijd eis tot vrijwillige afbetalingen;
- invordering lastens echtgenoten in functie van het huwelijksvermogensstelsel;
- verjaring van fiscale schuldvorderingen;
- toekenning van moratoriuminteresten;
- verduidelijking bij aanrekening betalingen, waarvan deels op vervolgingskosten en nalatigheidsinteresten;
- opschorten gedwongen invordering in functie van toch heel eminente aanwendbare fiscale teruggaven (ontheffing van de betreffende initiële aanslag of teruggaven betreffende ander aanslagjaar);
- discussies over aanwendingen en details van verschuldigde sommen;
- onverschuldigde betalingen;
- alsnog opschorten van een geplande openbare verkoping;
- opschorten loonbeslag na uitgewerkte betaalregeling;
- procedure collectieve schuldenregeling – nieuwe aanslag – opschorting uitvoerend beslag onder derden – uitwerken tijdelijke betaalregeling;
- procedure onderling overleg met buitenlandse administratie – opschorting procedure gerechtsdeurwaarder;
- toelichting bij aard van de schulden waarop belastingteruggave werd aangewend (+ wettelijke grondslag en reden
van deze aanwending);
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- vervolgingen bij erfgenamen – gehoudenheid;
- hervatten afbetalingsregeling dat door misverstand niet correct werd nageleefd;
- deblokkeren situatie in kader attesten of akten van erfopvolging.
Ter illustratie volgen hierna enkele casussen waarin de FBD tijdens het jaar 2017 inzake de invordering concreet
bemiddelde.
A. Fiscaal derdenbeslag op bankrekeningen – Verhoging van de lasten – Dubbele sanctie (administratieve geldboeten en verhogingen) – Artikel 444 WIB 92
De feiten
Een belastingplichtige blijft een aanzienlijke aanslag in de personenbelasting verschuldigd. Hij is ambtenaar en heeft
geen andere schuldeisers. Het Team Invordering legt een fiscaal derdenbeslag bij de bank. Er worden drie bankrekeningen geblokkeerd, waaronder een gemeenschappelijke rekening met een familielid. Op deze manier legt het Team
Invordering beslag op al zijn spaargeld en zijn erfenis.
Hij probeert te onderhandelen over de deblokkering van de rekeningen en stelt het Team Invordering voor om vrijwillige
betalingen te doen (de helft van het verschuldigde bedrag en het saldo door middel van twee afbetalingen) zodat de andere houder van de bankrekening geen schade zou ondervinden van het lopende beslag. Het Team Invordering weigert
het voorstel en vraagt hem het volledige bedrag van de schuld te betalen vooraleer het beslag zal worden opgeheven
en de drie bankrekeningen worden gedeblokkeerd. Hoewel de bedragen van het derdenbeslag zouden volstaan, kan
hij geen betaling doen zolang de bankrekeningen geblokkeerd zijn. Bovendien kan hij zijn facturen voor gas en telefonie,
alsook zijn huur, niet meer betalen en leeft hij sinds twee maanden op kosten van zijn familie en vrienden. Hij beschikt
niet over het gedeelte van zijn wedde dat niet voor beslag vatbaar is. In het kader van de onderhandelingen had hij
meermaals per e-mail contact met het Team Invordering, waaruit hij ten onrechte afleidt dat het nog mogelijk is om een
afbetalingsplan te krijgen op voorwaarde dat hij zich tegen het betreffende fiscaal derdenbeslag verzet. Er is evenwel
een gerechtsdeurwaarder aangesteld, die het beslag op de bankrekeningen bekrachtigt.
De belastingplichtige neemt contact op met de FBD. De fiscale bemiddelingsaanvraag wordt dezelfde dag ontvankelijk verklaard en de FBD licht aan het Team Invordering de situatie van de belastingschuldige toe en verzoekt om
de deblokkering van de rekeningen, teneinde aldus de deurwaarderskosten niet te laten oplopen. De situatie is een
gevolg van zijn onwetendheid: hij wist niet dat een afbetalingsplan schriftelijk door het Team Invordering moest
worden bekrachtigd en evenmin dat dit plan moest bestaan uit maandelijkse afbetalingen in plaats van grotere
stortingen om de 3 maanden. Ten slotte heeft hij na de beslaglegging begrepen dat men hem aanraadde om verzet
aan te tekenen tegen het fiscaal derdenbeslag, wat de situatie nog heeft verergerd.
In rechte
Uit onderzoek van het dossier blijkt dat er ten laste van betrokkene sinds vele jaren aanslagen van ambtswege worden gevestigd wegens niet-aangifte. Voor de aanslagjaren 2013 en 2014 werd een dubbele sanctie opgelegd: administratieve geldboeten en belastingverhogingen. De toegepaste verhogingen bedragen 100 % voor de aanslagjaren
2013 en 2014, terwijl de gestorte bedrijfsvoorheffing volstond om de verschuldigde personenbelasting volledig te
voldoen. Zoals de jaren die eraan voorafgaan, had hij aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van belasting,
indien hij zijn belastingaangiftes had ingediend. Er is dus geen sprake van moedwillige belastingontwijking, maar
enkel van nalatigheid bij de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake de indiening van de belastingaangifte.
Sinds het aanslagjaar 2013 werd artikel 444 WIB 92 zodanig aangepast dat de belastingverhoging op het niet-aangegeven gedeelte van de inkomsten wordt berekend vóór (en niet langer na) enige verrekening van de voorheffingen,
de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen. Er wordt ambtshalve een sanctie opgelegd, zelfs indien de hoofdsom van de belasting het voorwerp uitmaakt van een terugbetaling
na de verrekening van de bedrijfsvoorheffing.
Op het ogenblik dat de fiscale bemiddelingsaanvraag wordt ingediend, zijn de termijnen voor het indienen van een
bezwaarschrift reeds verstreken. De FBD wijst de belastingschuldige derhalve op dat hij de mogelijkheid heeft om
een verzoek tot kwijtschelding van de administratieve geldboeten en verhogingen te richten aan de minister van
Financiën, op grond van het besluit van de Regent van 18.03.1831 (genadeverzoek). Bovendien heeft hij zich tegen
het fiscaal derdenbeslag verzet met de bedoeling een afbetalingsplan te bekomen. Maar zijn verzet heeft ertoe
geleid dat het Team Invordering het beslag op zijn bankrekeningen moest bekrachtigen door middel van een uitvoerend beslag onder derden door een gerechtsdeurwaarder, in toepassing van artikel 165, § 1, KB/WIB 92. Het Team
Invordering heeft hem vervolgens uitgelegd dat het niet mogelijk was om de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
stop te zetten, tenzij hij het volledige bedrag van de schuld zou betalen. Maar hij kan geen vrijwillige storting doen,
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omdat al zijn bankrekeningen geblokkeerd zijn. Hierdoor kan hij evenmin zijn facturen en zijn huur betalen. Dit zal
ertoe leiden dat de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van verdeling zal opmaken, omdat hij van oordeel zal
zijn dat er verschillende schuldeisers zijn. Naar aanleiding van de tussenkomst van de FBD heeft het Team Invordering de deblokkering van de bankrekeningen bekrachtigd, nadat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen
schuldvordering volledig heeft ingehouden.
Besluit
Er kon in dit geval geen akkoord worden gesloten met het Team Invordering en de hoge gerechtsdeurwaarderskosten komen nog bij de administratieve geldboeten en verhogingen wegens niet-aangifte. De FBD is van oordeel dat
de gelden, waarop beslag werd gelegd, volstonden om de belastingschuld volledig aan te zuiveren. De blokkering
van de bankrekeningen gedurende drie maanden, de nalatigheidsinteresten en de bijkomende kosten van meer
dan 1.200 EUR hadden kunnen worden vermeden, of op z’n minst beperkt kunnen worden. Het dossier inzake het
genadeverzoek voor de administratieve geldboeten en de verhogingen heeft uiteindelijk geleid tot een volledige
kwijtschelding van de administratieve geldboeten en verhogingen. Een dergelijke kwijtschelding heeft evenwel geen
impact op de nalatigheidsinteresten en de vervolgingskosten, waarvoor daartoe dan ook nog een specifieke aanvraag moet worden ingediend bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum.
B. Personenbelasting – Verjaring van de belasting – Nalatigheidsinteresten
De feiten
Een belastingplichtige blijft een aanslag in de PB verschuldigd voor aanslagjaar 1991. Hij heeft een fiscaal bezwaar
ingediend in 1993 en heeft vervolgens het onmiddellijk verschuldigde gedeelte, vastgesteld op grond van artikel 410
WIB 92, betaald. De directeur van de directe belastingen heeft in 1996 een beslissing genomen, en betrokkene heeft
daartegen een beroep ingediend bij het bevoegde Hof van Beroep. In 2016, heeft het Hof van Beroep in haar arrest
de afstand van geding door de belastingplichtige bekrachtigd.
Het bevoegde Team Invordering heeft aan de belastingschuldige dwangbevelen doen betekenen door een gerechtsdeurwaarder in 1998, 2003 en 2008. Bovendien werden verschillende teruggaven van belastingen (in de PB) aangewend op de betwiste aanslag. Omdat het geschil beëindigd is, eist het Team Invordering de betaling van de
bewuste aanslag. De belastingplichtige heeft evenwel, rekening houdend met de verstreken tijd, de verjaring van
deze aanslag ingeroepen.
Het bevoegde Team Invordering heeft zijn argumenten beantwoord en is op haar standpunt gebleven, namelijk dat
de belasting niet verjaard was en dus nog altijd verschuldigd. De belastingplichtige vraagt bijgevolg de tussenkomst
van de FBD om het werkelijk verschuldigde bedrag van zijn belastingschuld te kennen, rekening houdend met enerzijds de regels die van toepassing zijn op de verjaring in de PB en anderzijds de bepalingen betreffende de berekening van de nalatigheidsinteresten. Volgens hem was de belasting verjaard. Hij vraagt dan ook terugbetaling van de
sommen (teruggaves van belastingen) die ten onrechte zouden aangerekend zijn.
In rechte
1) Vragen betreffende de verjaring van de belasting
Overwegende dat het laatste dwangbevel werd betekend in 2008 en dat artikel 443bis WIB 92 een verjaringstermijn
van 5 jaar voorziet inzake directe belastingen, beroept het Team Invordering zich op een schorsing van de verjaringstermijn gedurende het bezwaar en het beroep voor het Hof van Beroep. Rekening houdend met de betaling
van een som in de loop van de maand volgend op de vervaldag van de belasting, werd een gedeelte van dit bedrag
toegerekend op de nalatigheidsinteresten (die zijn beginnen lopen vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de
vervaldag). Bijgevolg werd het onmiddellijk verschuldigd gedeelte, vastgesteld op grond van artikel 410 WIB 92, niet
volledig betaald tijdens de bezwaarprocedure.
Het Hof van Cassatie heeft in haar arresten van 28.10.1993 (Bull. Bel., 1994, nr. 742, p. 2751), geoordeeld dat in het
geval van bezwaar, de belasting slechts kan worden ingevorderd door alle middelen van tenuitvoerlegging indien er
een onmiddellijk verschuldigd gedeelte is zoals bedoeld in artikel 410 WIB 92. Met andere woorden, kan krachtens
deze rechtspraak, in het geval van een bezwaar of beroep in rechte, de verjaring worden gestuit door middel van
een dwangbevel omdat het onmiddellijk verschuldigde bedrag bedoeld in artikel 410, WIB 92, niet volledig werd
betaald, wat hier het geval is. Het Team Invordering is evenwel niet verplicht om maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging te nemen (beslag, enz.) in afwachting van de definitieve beëindiging van het fiscaal geschil wanneer
dit onmiddellijk verschuldigde bedrag gering is.
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Doch uit deze rechtspraak moet worden afgeleid dat de dwangbevelen geldig zijn. Artikel 443ter ingevoegd in het
WIB 92 door artikel 297, PW 22.12.2003 (BS 31.12.2003), en in werking getreden op 10.01.2004, bepaalt :
“§ 1 Elk rechtsgeding met betrekking tot de toepassing of de invordering van de belastingen en voorheffingen dat wordt
ingesteld door de Belgische Staat, door de schuldenaar van deze belastingen of voorheffingen of door ieder ander persoon
die gehouden is tot de betaling van de schuld op grond van dit Wetboek, van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of
van het gemeen recht, schorst de verjaring.
Het bezwaar en de in artikel 376 bedoelde aanvraag tot ontheffing schorsen eveneens de verjaring.
§ 2. De schorsing vangt aan met de inleidende vordering en eindigt wanneer de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde
is gegaan.
Evenwel in geval van bezwaarschrift of aanvraag tot ambtshalve ontheffing bedoeld in artikel 376, vangt de schorsing aan
met het verzoek waarbij het administratief beroep wordt ingeleid.
Zij eindigt :
- wanneer de belastingplichtige een rechtsvordering heeft ingesteld, op de dag dat de rechterlijke beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan;
- in de andere gevallen, na verloop van de termijn die voor de belastingplichtige openstaat om een beroep in te stellen tegen
de administratieve beslissing.“.
Uit deze bepaling volgt dat, sinds de inwerkingtreding ervan, ieder administratief beroep of iedere rechtsvordering
met betrekking tot de toepassing of de invordering van de belastingen, ongeacht of deze is ingesteld door de administratie, de schuldenaar van deze belastingen of voorheffingen of door ieder ander persoon die gehouden is tot de
betaling van de schuld, de verjaring schorst. De belastingaanslag was niet verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling, zodat deze van toepassing is op de betrokken belastingplichtige. De verjaring
werd gestuit door de dwangbevelen van 1998, 2003 en 2008 en dit betekent dat er steeds een nieuwe termijn van
5 jaar loopt vanaf iedere betekening van zo’n dwangbevel. Omdat de verjaring bovendien niet was ingetreden op het
ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 443ter WIB 92, hetzij op 10.01.2004, is de verjaring geschorst tot “op
de dag dat de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan” (zie paragraaf 2 van deze bepaling).
Rekening houdend met de algemene bewoordingen van artikel 443ter WIB 92, geldt de schorsing van de verjaring voor
het geheel van de betwiste belasting. Indien er evenwel een onmiddellijk verschuldigd (onbetaald) gedeelte bestaat in
de zin van artikel 410 WIB 92, is er niets dat het Team Invordering belet om de verjaring te stuiten door middel van een
dwangbevel voor de gehele aanslag (cf. supra). Het dwangbevel van 2008 is dus de laatste verjaringstuitende akte.
Omdat de verjaringstermijn van 5 jaar geschorst is op grond van artikel 443ter WIB92, begint deze terug te lopen op
de dag dat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Deze termijn van 5 jaar kon in ieder geval niet
opnieuw beginnen lopen vóór de datum van het arrest gewezen door het Hof van Beroep in 2016. Het was dus niet
nodig om een nieuw dwangbevel te betekenen na 2008. De verjaring van de aanslag zal niet intreden vóór 2021.
In de hypothese waarin het bedrag van het krachtens artikel 410 WIB 92 onmiddellijk verschuldigd gedeelte volledig
betaald werd, zou de conclusie dezelfde zijn. Het Hof van Cassatie heeft immers in haar arresten van 22.09.2011
(F.10.0015.N en F.10.0052.N) in dezelfde hypothese van betwiste belastingen waarvan het onmiddellijk verschuldigd gedeelte werd betaald of werd tenietgedaan, voor recht gezegd, dat, voor zover er uit artikel 410, WIB 92 voortvloeit dat het instellen van een bezwaar tot gevolg heeft dat de betaling van de belastingschuld niet kan worden
verkregen, er uit deze wetsbepaling en uit artikel 2251, BW moet afgeleid worden dat de verjaring van de invordering
geschorst is.
Er kan geconcludeerd worden dat, ongeacht de hypothese waarin men de verjaringstermijn onderzoekt (volledige of
gedeeltelijke betaling van het onmiddellijk verschuldigd gedeelte), de betwiste aanslag niet verjaard is.
2) Berekening van de nalatigheidsinteresten en toegerekende betalingen
De nalatigheidsinterest werd berekend rekening houdende met het ingediende bezwaarschrift en de termijn die is
verstreken tot aan de directoriale beslissing van 1996. Het onmiddellijk verschuldigde gedeelte werd vastgesteld,
zodat de vervolgingsmaatregelen tijdelijk werden geschorst (artikel 410 WIB 92). Overeenkomstig wat wordt bepaald in artikel 414, § 2, WIB 92, dat in casu van toepassing is, is bij gebrek aan kennisgeving binnen 18 maanden na
datum van ontvangst van het bezwaarschrift in 1993, de nalatigheidsinterest niet verschuldigd voor het gedeelte
van de aanslag dat hoger is dan het overeenkomstig artikel 410 WIB 92 vastgestelde bedrag, gedurende het tijdperk
dat begint op de eerste van de maand die volgt op die waarin de termijn van 18 maanden verstrijkt, en afloopt op het
einde van de maand waarin de voormelde beslissing ter kennis is gebracht.
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In casu zijn de nalatigheidsinteresten berekend op de verschuldigde hoofdsom, rekening houdende met de data van
de volgende gebeurtenissen:
Verzending van het aanslagbiljet
Begin berekening nalatigheidsinteresten
Ontvangst bezwaarschrift
Berekening van de termijn van 18 maanden
Schorsing van de berekening van de nalatigheidsinteresten
Kennisgeving van de directoriale beslissing
Einde schorsing nalatigheidsinteresten.
De toepasselijke rentevoeten zijn:
• 0,8 % per kalendermaand tot 31.12.1998
• en 7 % per jaar vanaf 1.01.1999.
Voor de gedeeltelijke schorsing van de berekening van de nalatigheidsinteresten, moet rekening worden gehouden
met het onmiddellijk verschuldigde gedeelte. De nalatigheidsinteresten worden met andere woorden tijdens deze
periode van gedeeltelijke schorsing slechts berekend op het onmiddellijk verschuldigde gedeelte of het onbetaalde
saldo daarvan. Rekening houdend met de betaling van het bedrag dat overeenstemt met het onmiddellijk verschuldigde gedeelte tijdens de maand die volgt op de vervaldag, zijn de nalatigheidsinteresten die in mindering zijn gebracht op deze eerste betaling gelijk aan één maand nalatigheidsinteresten.
Er is evenwel geen interest verschuldigd indien het bedrag ervan lager is dan 200 BEF per maand. Omdat het bedrag
van de nalatigheidsinterest berekend op het saldo van het onmiddellijk verschuldigd gedeelte lager is dan 200 BEF
per maand, is er geen interest verschuldigd gedurende de periode van de gedeeltelijke schorsing, die afloopt in 1996,
na de kennisgeving van de beslissing van de directeur van de directe belastingen. Bovendien wordt bij de berekening
van de interesten rekening gehouden met de verschillende betalingen die zijn toegerekend op de aanslag tussen
1993 en 2016.
Het Team Invordering heeft in het kader van de bemiddelingsprocedure, de berekening van de interesten gewijzigd
in het voordeel van de belastingplichtige die, op basis van de verstrekte toelichting, besliste in te stemmen met deze
oplossing.
Besluit
De instelling van een rechtsvordering werd vermeden en de aanslag werd volledig betaald.
C. Betaalde aanslagen – Verzoek de beslagen te handlichten en de teveel ontvangen sommen terug te betalen
Een belastingplichtige heeft verscheidene keren geprobeerd om bij het Team Invordering de handlichting te bekomen van de beslagen die hem elke maand een aanzienlijk deel van zijn inkomsten ontnemen, alhoewel de aanslagen
sinds meer dan een jaar werden betaald en hij geen fiscale schulden meer heeft. Alhoewel er hem reeds bedragen
werden terugbetaald, heeft deze situatie geleid tot de betaling, een maand voor de wettelijke vervaldag, van zijn
nieuwe aanslag in de onroerende voorheffing.
De tussenkomst van de FBD heeft het mogelijk gemaakt om de toestand op te helderen. Het onderzoek van de
aanvraag heeft aan het licht gebracht dat er nog drie fiscale derdenbeslagen actief waren hoewel de aanslagen
waren betaald. Een aanzienlijk te veel geïnd bedrag kon worden terugbetaald en de handlichtingen werden naar de
derde-beslagenen gestuurd.
De door dit voorbeeld geïllustreerde problematiek is eigen aan het leggen van meerdere beslagen. Wanneer het
Team Invordering op hetzelfde moment fiscale derdenbeslagen naar verscheidene derde-beslagenen stuurt voor
identieke fiscale schulden en de bedragen van verschillende herkomst maandelijks worden aangerekend, is het mogelijk dat een of meerdere derde-beslagenen betalingen blijven doen aan de FOD Financiën terwijl de schulden al
volledig betaald zijn. Het Team Invordering moet in dat geval voor elk beslag een handlichting versturen van zodra de
betrokken aanslagen zijn aangezuiverd.
Een nieuwe listing “betalingen”, die iedere werkdag wordt bijgewerkt en ter beschikking is van het Team Invordering,
bevat het saldo van de schuld op de datum van raadpleging van de listing, zodat de eventuele handlichtingen onmiddellijk kunnen worden verstuurd.
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D. Verzoek om betalingstermijnen – Schenking ingevolge een afkoop van een levensverzekering
De feiten
Een zaakvoerder heeft voor de betaling van een VenB van zijn vennootschap van meer dan 140.000 EUR een uitstel
van betaling gevraagd. Het Team Invordering heeft hem dit geweigerd. Er werd een afbetalingsplan in 4 keer toegekend maar dit werd stopgezet wegens het uitblijven van een betaling.
De zaakvoerder heeft het Team Invordering voorgesteld om zich persoonlijk te verbinden om deze vennootschapsbelasting te
betalen en liet het Team weten dat hij meerdere mogelijkheden overwoog (verkoop van een persoonlijk onroerend goed, lening of
schenking door een familielid). Aangezien hij in de onmogelijkheid verkeert om de verschuldigde belasting onmiddellijk te betalen
en er geen akkoord werd bereikt, dient hij bij de FBD een aanvraag in. Hij roept in dat de tijdelijke financiële moeilijkheden van zijn
vennootschap het gevolg zijn van de gezondheidsproblemen waarmee hij onlangs werd geconfronteerd. Hij benadrukt de bijzonder negatieve impact die beslagen zouden hebben op zijn cliënteel of op zijn latere inkomsten.
Voorgestelde oplossing
Binnen het raam van het onderzoek van het dossier, vraagt de FBD bewijzen van de stappen die werden ondernomen om een
snelle oplossing te vinden. De zaakvoerder stelt voor om de betaling te doen met behulp van een schenking die een familielid hem
wil doen ingevolge de afkoop van een levensverzekering die momenteel lopende is. Enkele weken nadien - er moet namelijk eerst
een akte worden verleden voor een notaris - zal hij op die manier de belastingschuld kunnen betalen.
Via de FBD werden de bewijsstukken bezorgd aan het Team Invordering en werd de invordering van de aanslag voorlopig geschorst. De zaakvoerder verbindt er zich toe om het Team Invordering en de FBD op de hoogte te houden van de voortgang van de
schenking. De aanslag wordt vervolgens betaald door middel van vier opeenvolgende betalingen die gebeuren met een interval
van twee of drie weken, rekening houdend met de criteria die bij dit soort van procedures verplicht worden gehanteerd.
E. Onroerende voorheffing – Onroerend goed in onverdeeldheid – Inhouding van een terugbetaling inzake personenbelasting
terwijl de begunstigde ervan geen schuldenaar van de onroerende voorheffing is
De feiten
De verzoeker Y heeft geen belastingschulden maar toch wordt een fiscale compensatie sui generis op zijn teruggave toegepast:
er wordt een bedrag van zijn teruggave in de PB ingehouden, om te worden aangerekend op een saldo van een aanslag in de OV
die verschuldigd is door zijn broer voor een onroerend goed dat ze beiden in onverdeeldheid bezitten. Hij had reeds eerder zijn
aandeel in de OV, zelfs nog voor de vervaldag, betaald en betwist die inhouding, stellende dat zijn broer en niet hij het saldo moet
betalen.
Voorgestelde oplossing
De OV betreffende een onroerend goed dat aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt ingekohierd op naam van een of
meerdere eigenaars, gevolgd door de woorden “in onverdeeldheid” (artikel 133, § 3, KB/WIB 92).
Elke mede-eigenaar moet zijn aandeel betalen. Er is tussen de mede-eigenaars geen hoofdelijkheid van toepassing. Bovendien
is de aanwending, overeenkomstig artikel 334 PW 27.12.2004 (BS 31.12.2004), mogelijk op voorwaarde dat de rechthebbende
van de terugbetaling ook de schuldenaar is van de aan te zuiveren schuld. In dit geval is de schuldenaar van het saldo niet de verzoeker om bemiddeling. Naar aanleiding van de tussenkomst van de FBD werd hem de onterecht ingehouden som terugbetaald.
F. Vennootschapsbelasting – Coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid – Ontslag van de
vennoot – Hoofdelijke aansprakelijkheid
De feiten
Een natuurlijk persoon krijgt van het Team Invordering Rechtspersonen een brief waarin de betaling wordt geëist van een saldo
van de vennootschapsbelasting ingekohierd op naam van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (afgekort “cvoha”).
Het Team Invordering is van oordeel dat hij als vennoot van de cvoha hoofdelijk is gehouden tot de betaling van die belasting
(toepassing van artikel 352 W.Ven). Hij probeert tevergeefs een minnelijke schikking te treffen en dient een bezwaar in. Aangezien hij met het invorderingsteam niet tot een akkoord komt en het team met onmiddellijke vervolgingen dreigt, neemt hij via zijn
advocaat contact op met de FBD.
In rechte
Betrokkene betwist dat hij hoofdelijk is gehouden tot de betaling van de belasting en wel om de volgende redenen:
- Bij de oprichting van de cvoha in 2010 was hij geen vennoot en ook niet op het ogenblik van het belastbaar feit in 2012 (op het
moment van de inning van de belaste inkomsten).
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- Volgens de leer van het Hof van Cassatie is de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en
hoofdelijke aansprakelijkheid die tot de vennootschap is toegetreden na de oprichting ervan en wiens handtekening in het register van de deelbewijzen niet is voorafgegaan door de geschreven vermelding “goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis” (artikel 357 W.Ven) niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap
(Cass., 3.04.2014, F.12.0205.N).
- Het Team Invordering levert niet het bewijs van die geschreven vermelding in het deelbewijzenregister van die cvoha.
- Bovendien heeft betrokkene in 2015 zijn deelbewijzen overgedragen en heeft hij ontslag genomen.
- Hij heeft klacht ingediend bij de gewestelijke arbeidsinspectie en voegt het proces-verbaal ervan bij.
- Ten slotte betwist hij dat hij voor die vennootschap heeft gewerkt en beroept hij zich op een document dat werd
ondertekend door de oprichter, vennoot en feitelijke zaakvoerder die zich verbindt tot het betalen van de schulden.
Als bewarende maatregel werd in juli 2017 tegen de betwiste aanslag een fiscaal beroep ingesteld. Het bemiddelingsverzoek betreft echter de invordering van de belastingschuld en de gecombineerde toepassing van de artikelen
393, § 2, WIB 92, 352 en 357, W.Ven en 1200, BW.
Naar aanleiding van de tussenkomst van de FBD besliste het Team Invordering om de invorderingsmaatregelen
voor deze belastingaanslag ten laste van betrokkene op te geven, waardoor een gerechtelijke procedure kon worden
vermeden.

1.3 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
1.3.1 ADMINISTRATIE RECHTSZEKERHEID

1.3.1.1 Registratierechten
Het betoog van de FBD bij de bevoegde dienst van de Administratie Rechtszekerheid dat de belastingplichtige stappen heeft ondernomen bij de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst om een vergunning voor de uitvoering van
werken strekkende tot opheffing van het onbewoonbaarheidsbesluit te bekomen, alsook het bewijs van vestiging
van de hoofdverblijfplaats van de belastingplichtige 7 kalenderdagen na de opheffing van deze juridische onmogelijkheid, heeft geleid tot de kwijtschelding van de fiscale boete die werd opgelegd wegens laattijdige bewoning.
1.3.1.2 Successierechten
Voorbeeld 1
Wanneer de belastingplichtige laattijdig of slechts gedeeltelijk de ingevolge een nalatenschap vastgestelde rechten
betaalt, wordt die betaling eerst aangerekend op de intresten. Nadien, wanneer alles is betaald en de belastingplichtige een gemotiveerde vraag tot teruggave van de intresten indient, wordt hem geantwoord dat artikel 141bis van
het W.Succ. toelaat de intresten kwijt te schelden maar niet om ze terug te betalen.
Het laatste lid van artikel 82 van het Wetboek bepaalt dat, met instemming van de administratie, de betaalde sommen eerst op het kapitaal mogen toegerekend worden. Deze manier van werken zou moeten worden veralgemeend,
temeer daar de intresten nog steeds worden berekend aan een tarief van 7% per jaar, tegen 4% voor de inkomstenbelastingen vanaf 1 januari 2018.
Voorbeeld 2
De passiefpost van een aangifte van nalatenschap vermeldt een schuld in de rekening-courant van de overledene
ten opzichte van de vennootschap die hij samen met zijn echtgenote bezat, waardoor de nalatenschap verlieslatend
wordt. Het is niet duidelijk of deze schuld eigen is aan de overledene of dit een schuld is van de beide echtgenoten.
Omdat deze schuld in de rekeningen van de vennootschap werd afgewaardeerd wegens de geringe kans er betaling
voor te verkrijgen, vraagt het successiekantoor een bijkomende aangifte waarbij deze waardevermindering in het
actief wordt opgenomen. Het kantoor bevoegd voor de vennootschapsbelasting wacht de regeling van de nalatenschap af om het dossier af te sluiten.
De FBD brengt de raadsman van de erfgenamen, het successiekantoor en het kantoor bevoegd voor de vennootschapsbelasting samen waardoor het nalatenschapsdossier kan worden afgesloten: inderdaad, zelfs indien de
schuld slechts voor de helft in het passief van de nalatenschap zou worden opgenomen blijft de nalatenschap verlieslatend. Bovendien werden de aandelen, opgenomen in het actief van de nalatenschap, gewaardeerd zonder rekening te houden met de vordering van de vennootschap tegen de overledene wegens de geringe kans er betaling
van te krijgen.
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1.3.2 ADMINISTRATIE OPMETINGEN EN WAARDERINGEN
1.3.2.1 Vaststelling van het kadastraal inkomen
De bemiddeling op dit vlak verliep grosso modo zoals de vorige jaren. De FBD ervaart in haar contacten met de onderzoekende ambtenaren doorgaans een positieve samenwerking met zin voor realiteit.
Hierna volgen enkele regelmatig weerkerende onderwerpen of onderwerpen met een specifiek belang.
1.3.2.2 Huurwaarde - Vergelijkingspunten
Wanneer het kadastraal inkomen van nieuw gebouwde of gewijzigde onroerende goederen moet worden geschat of herschat moet dit gebeuren door rechtstreeks gebruik te maken van de huurwaarden vastgesteld op 1 januari 1975 of door
vergelijking met gelijkaardige gebouwde percelen waarvan het kadastraal inkomen definitief is (artikel 477, §1, WIB 92).
De administratie wordt evenwel geconfronteerd met de beperkingen van haar referentiekader. De gehanteerde huurwaarden zijn immers voortgesproten uit het bestand van de verhuurde gebouwen die op 1 januari 1975 bestonden.
De op dat tijdstip beschikbare referenties vertonen belangrijke tekortkomingen als zij moeten dienen voor het bepalen van de huurwaarde (op 1.1.1975) van de huidige gebouwde onroerende goederen en dit in alle sectoren.
Zo heeft de administratie geen specifieke referenties voor B&B’s: moeten deze vergeleken worden met hotels of met
gewone huizen of past een eigen benadering? Een gelijkaardig probleem stelt zich bijvoorbeeld ook voor de assistentiewoningen. Wat ook met de residentiële gebouwen die worden opgericht in voorheen industriële of agrarische
gebieden? Hoe moet de administratie omgaan met de huidige strenge normen van isolatie en ventilatie in nieuwbouwwoningen en alternatieve verwarmingsmiddelen die in de plaats komen van de klassieke centrale verwarming?
De FBD ervaart dat in dergelijke gevallen de vergelijking niet refereert naar de toestand op 1.1.1975 maar naar de
actuele toestand die daar meestal na meer dan 40 jaar grondig van verschilt.
KI’s van 745 EUR of minder
Indien het bedrag van het KI van een woning 745 EUR of minder bedraagt en voor zover ook alle andere voorwaarden zijn vervuld, kunnen, in geval van verkoop, de registratierechten worden verminderd en kan de bewoner een
vermindering van de onroerende voorheffing bekomen.
Het bepalen van een dergelijk KI heeft dan ook verstrekkende fiscale gevolgen. Ook in deze heeft de FBD ervaren
dat de voormelde evoluties in de (sociale) woningbouw maken dat de vergelijkingspunten niet meer adequaat zijn en
deze nieuwe woningen veel minder dan vroeger het predikaat “bescheiden” woning verwerven.
Bezwaren
Wanneer een belastingplichtige een geldig bezwaar heeft ingediend tegen een hem betekend KI wordt dit bezwaar
behandeld door de onderzoekende ambtenaar. Deze vervolledigt desgevallend het dossier en onderzoekt, met behulp van de schattingsdocumentatie of het kadastraal inkomen correct werd vastgesteld.
Vervolgens gaat hij over tot een plaatsbezoek. Wanneer het plaatsbezoek niet leidt tot een akkoord wordt de bezwaarindiener uitgenodigd voor de onderhandelingen.
De onderzoekende ambtenaar kan reeds ter gelegenheid van het plaatsbezoek wijzen op de fiscale bemiddelingsprocedure. Leiden de onderhandelingen niet tot een akkoord, dan dient de onderzoekende ambtenaar de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling voor te stellen.
De FBD ervaart evenwel, uit telefonische vragen om inlichtingen van de burgers over de fiscale bemiddelingsprocedure, dat de onderzoekende ambtenaar soms reeds na het eerste (administratief) onderzoek van het bezwaar,
aanstuurt op een afstand van het bezwaar of een akkoord, nog voor het plaatsbezoek heeft plaatsgehad en onderhandelingen werden gevoerd en daarbij niet wijst op de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling.
1.3.2.3 Vaststelling verkoopwaarde inzake registratie- en successierechten
De belastbare grondslag voor de heffing van het registratierecht bij verkoop is de prijs en de lasten bedongen in de akte,
waarbij deze grondslag in geen geval lager mag zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.
Wanneer de betwisting over de vaststelling van deze verkoopwaarde blijft bestaan, kan de belastingplichtige zich richten
tot de FBD die op basis van de argumenten van beide partijen zal trachten tot een overeengekomen waarde te komen.
Een praktisch probleem blijft bestaan in de mate dat de belastingplichtige slechts de waarde kent van de vergelijkingspunten die de administratie hem verschaft ter verantwoording van de waarde die zij heeft vastgesteld (tekortschatting) en hij om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim geen
toegang heeft tot alle gegevens van de Administratie Opmetingen & Waarderingen.
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DEEL 4
STATISTIEKEN
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1. ALGEMEEN
1.1 EVOLUTIE GEDURENDE DE LAATSTE 5 JAAR

1.2. NIEUWE DOSSIERS
In 2017 ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 5.334 nieuwe dossiers. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie
categorieën:
• 2.620 dossiers “Fiscale Bemiddeling”;
• 1.614 dossiers “Contactcel Invordering”;
• 1.100 dossiers “Diversen”.

Ten opzichte van 2016 steeg het aantal dossiers met 799 of een stijging van 17 %. De stijging kan als volgt worden
opgesplitst: bemiddelingsaanvragen +469, dossiers contactcel +213 en dossiers diversen +117.
Deze nieuwe dossiers worden bij de 1.054 dossiers gevoegd die nog in behandeling waren eind 2016. Dit brengt het
totaal aantal te behandelen dossiers tijdens het jaar 2017 op 6.388.
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1.3. WIJZE VAN INDIENING
De vele dagelijkse telefonische oproepen, los van de indiening van een verzoek tot bemiddeling, worden niet geregistreerd. Toch moet hier worden opgemerkt dat uit de telefonische contacten blijkt dat de hulpbehoevende burger
meer dan ooit nood heeft aan duidelijke informatie en aan een rechtstreeks antwoord op zijn persoonlijke fiscale
vragen.
Aanvragen om bemiddeling kunnen op verschillende wijze worden ingediend:
•
•
•
•
•

elektronisch;
schriftelijk;
telefonisch;
per fax:
mondeling.

Voor het jaar 2017 ziet het overzicht er als volgt uit.
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1.4. UITSPLITSING
Hieronder volgt de uitsplitsing per categorie van het aantal afgehandelde en het aantal nog in behandeling zijnde
dossiers op 31 december 2017.
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1.5. RESULTATEN
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1.6. DOSSIERS “FISCALE BEMIDDELING” – ALGEMEEN OVERZICHT PER ADMINISTRATIE EN
PER TAALROL
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2. PER ADMINISTRATIE
2.1. ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De reden “geen bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve ontheffing werd ingediend” blijft de belangrijkste categorie van de onontvankelijke dossiers vertegenwoordigen. Belastingplichtigen verwachten dat ze reeds vóór het
instellen van een dergelijk administratief beroep, hun geschil met de fiscus kunnen bemiddeld zien.
De categorie “bezwaar/verzoek tot ambtshalve ontheffing werd reeds beslist” is de op één na belangrijkste. Soms
gaat het over reeds effectief afgesloten bezwaarschriften op het ogenblik dat om bemiddeling wordt verzocht.
In andere gevallen wordt de beslissing genomen zonder dat de FBD ook maar enige kans kreeg om te bemiddelen of
werd het verzoek om bemiddeling inzake inkomstenbelastingen pas ingediend op het einde van de zes maanden (of
negen maanden) voorziene behandelingstermijn van het bezwaarschrift.
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Door de invoering van een wettelijke schorsende werking van de wachttermijnen vermeld in artikel 1385undecies
Ger.W. (inwerkingtreding 1 september 2017 – W 10 juli 2017 – BS 20 juli 2017, 2de editie) zou dit probleem voortaan moeten zijn verholpen.
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2.2. ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE INNING EN DE INVORDERING

In het overgrote deel van de onontvankelijke dossiers is er geen geschil met het Team Invordering en/of het Infocenter.
We stellen vast dat vele belastingschuldigen zich tot de FBD blijven richten vooraleer het probleem aan te kaarten
bij de bevoegde invorderingsdienst (Team Invordering of doorgaans Infocenter).
In die gevallen vervult de FBD zijn rol van dienstverlener. Het verzoek wordt niet enkel onontvankelijk verklaard. Aan
de verzoeker wordt ook steeds de weg gewezen naar de bevoegde invorderingsdienst.
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2.3. ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Het aantal onontvankelijke dossiers in deze materie blijft eerder beperkt.
De onontvankelijkheid is doorgaans te wijten aan het feit dat er geen bezwaar werd ingediend of omdat de FBD onbevoegd is. De overdracht van de dienst van de belasting inzake registratie- en successierechten naar het Vlaamse
Gewest zorgt er nog steeds voor dat de FBD zich in een aantal dossiers onbevoegd dient te verklaren.
Dit zal in de nabije toekomst zeker ook het geval zijn voor bemiddelingen aangevraagd met betrekking tot geschillen
inzake de onroerende voorheffing verschuldigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien dat gewest de
bevoegdheid ter zake vanaf 1 januari 2018 heeft overgenomen.
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2.4. ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE

De AABBI is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor alle belastingen, rechten en taksen waarvan
de vestiging, de inning en de invordering aan de FOD Financiën zijn toevertrouwd.
Het betreft ter zake het onderzoeken van fraudedossiers met complexe materies en gevallen waarbij aanslagen
vaak in moeilijke situaties worden gevestigd.
Het is dan ook niet ongewoon dat in deze situatie de tussenkomst van de bemiddeling heel zelden wordt gevraagd.
Het is immers niet evident om in een vertrouwelijke sfeer in dergelijke (fraude)dossiers te bemiddelen tussen de
BBI-ambtenaren en de betrokken belastingplichtigen.
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2.5. ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN

Zoals reeds toegelicht in de vorige jaarverslagen, is het toepassingsgebied van de fiscale bemiddeling inzake de
douane- en accijnzen-materie wettelijk heel beperkt, wat het geringe aantal dossiers op dit vlak verklaart.
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LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AABBI		

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

AAD&A		

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

AAFisc		

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

AAII		

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

AAPD		

Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie

AW D&A		

Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977

BEF		

Belgische frank

BFW		

Bijzondere wet betreffende financiering van de Gemeenschappen en Gewesten

BIV		

belasting op inverkeerstelling

BNI		

belasting van niet-inwoners

BNI/nat. pers.

belasting van niet-inwoners betreffende natuurlijke personen

BNI/Ven 		

belasting van niet-inwoners betreffende vennootschappen

btw		

belasting over de toegevoegde waarde

Btw-Wetboek

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

BV		

bedrijfsvoorheffing

bv.		

bijvoorbeeld

Cass.		

Hof van Cassatie

Com.IB 92

commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

cvoha		

coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid

DBV		

dubbelbelastingverdrag

enz.		

en zo voort

EUR		

Euro

FBD		

Fiscale Bemiddelingsdienst

FOD		

Federale Overheidsdienst

Ger. W		

Gerechtelijk Wetboek

KB		

het koninklijk besluit van …

KB/WIB 92
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
		1992
KI 		

Kadastraal inkomen

MB 		

Ministerieel besluit

OCMW		

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
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OV		

onroerende voorheffing

PB		

personenbelasting

PW		

(van de) Programmawet van …

RPB		

rechtspersonenbelasting

RV		

roerende voorheffing

VenB		

vennootschapsbelasting

VIES		

VAT Information Exchange System

vzw		

vereniging zonder winstoogmerk

W		

(van de) wet van …

W.Reg.		

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

W.Succ.		

Wetboek der successierechten

W.Ven		

Wetboek van Vennootschappen

WIGB		

Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

WIB 92		

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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BIJLAGEN
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Meer informatie:
FOD Financiën - Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33 - bus 46 - 1030 Brussel
• Tel.: +32 (0)257 623 60
• E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
• www.fiscalebemiddeling.be
• www.fin.belgium.be

