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Mevrouw, Mijnheer,

We willen u er attent op maken dat we starten met een nieuw sanctiebeleid voor de
bedrijfsvoorheffing.
We voorzien de volgende acties:
Als we voor het inkomstenjaar 2017 een onevenwicht vaststelden tussen de aangiften 274 en de
individuele fiches, per aard van inkomsten, hebben we op 29 mei 2018 een herinneringsbrief
gestuurd naar de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing. Dat geeft hem alsnog de mogelijkheid om
de ontbrekende of verbeterde fiches in te dienen, of de ingediende aangiften recht te zetten.
Als op 13 juli 2018 (na een termijn van 1 maand met bijkomend uitstel van 14 dagen) nog een
verschil bestaat, zullen we de overtreding sanctioneren met een boete van 50 euro voor een eerste
overtreding, in toepassing van de artikelen 445, WIB92 en 229/1 (voor de fiches) of 229/2/A (voor de
aangiften), KB/WIB92.
Enkel voor het inkomstenjaar 2017 zullen we geen sanctie opleggen als we geen verschil vaststellen
tussen het totaal van de aangiften 274.10 en 274.18, en het totaal van de fiches 281.10 en 281.18.
Als we een verschil vaststelden tussen het totaal van de aangiften 274.10 en het totaal van de fiches
281.10, of tussen het totaal van de aangiften 274.18 en het totaal van de fiches 281.18, hebben we
die anomalie wel vermeld op de herinneringsbrief.
Als we in de periode tussen de afhandeling van deze actie en de datum van afsluiting van FinProf
nieuwe verschillen vaststellen, omdat bijkomende aangiften zijn ingediend maar geen fiches, of
omdat fiches worden ingebracht in Belcotax waarvoor geen aangiften zijn ingediend, kan het team
BV een nieuw boetebericht opmaken en een sanctie opleggen, per aard van inkomsten. In dat geval
zal de rang van overtreding verhogen tot een bedrag van 125 euro, als het om een tweede
overtreding gaat.

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
Peter De Ridder
Adviseur
FOD Financiën | Fiscaliteit | Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen | Managementondersteuning
North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek
Tel: 0257 760 66

Na datum van afsluiting van FinProf zullen we voor het inkomstenjaar 2017 de geboekte
bedrijfsvoorheffing, zoals voorheen, vergelijken met de samenvattende opgaven. Deze vergelijking
zal echter maandelijks worden uitgevoerd, om zo bijkomende laattijdig ingediende fiches op te
sporen.
Fiches moeten voor het juiste inkomstenjaar worden ingediend. Zo moet de fiche 281.10 inzake loon
dat in 2018 wordt uitbetaald aan de werknemer met betrekking tot het inkomstenjaar 2016, worden
opgemaakt voor het inkomstenjaar 2018.
Als na afsluiting van FinProf laattijdig fiches worden ingebracht in Belcotax, zullen we:



in toepassing van de artikelen 445, WIB92 en 229/1, KB/WIB92 een boetebericht verzenden
wegens laattijdig indienen van inkomstenfiches (per samenvattende opgave);
in toepassing van de artikelen 351 en 444, WIB92 en 228, KB/WIB92, inzake de nietaangegeven en niet-betaalde bedrijfsvoorheffing, een kennisgeving van aanslag van
ambtswege versturen met vermelding van een belastingverhoging. Een eerste overtreding zal
worden bestraft met een belastingverhoging van 0 %, een tweede met 10 %, een derde met 20
%, enz.

 Vanaf januari 2019, voor het lopende jaar, zullen we bij gebrek aan minstens één (maandelijkse of
trimestriële) aangifte in de bedrijfsvoorheffing, bij een eerste overtreding een herinneringsbrief
versturen, om de schuldenaar van bedrijfsvoorheffing de mogelijkheid te geven om alsnog een
(nihil)aangifte in te dienen, of de schrapping van het registratienummer te vragen als hij niet langer
als schuldenaar van bedrijfsvoorheffing kan worden aangemerkt.
Als hij de situatie niet binnen de acht dagen rechtzet, zullen we een boetebericht verzenden met een
antwoordtermijn van één maand, waarna de overtreding zal worden bestraft met een boete, in
toepassing van de artikelen 445, WIB92 en 229/2/A, KB/WIB92.
 Vanaf januari 2019, voor het lopende jaar, wegens indiening van een niet-correcte aangifte in de
bedrijfsvoorheffing:
Negatieve bedragen (inkomsten en/of bedrijfsvoorheffing) die voor een bepaalde periode worden
aangegeven wijzen op een niet-correcte aangifte. Wijzigingen aan een aangifte moeten gebeuren
voor de juiste periode en mogen niet worden aangerekend op een andere periode. De overtreding
zal worden bestraft met een boete, in toepassing van de artikelen 445, WIB92 en 229/1, KB/WIB92.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich richten tot:
Vlaams Gewest
KMO Aalst Bedrijfsvoorheffing
Dr. André Sierensstraat 16 bus
1
9600 Aalst
kmo.aalst.bv@minfin.fed.be
0257/766 60

Waals Gewest
PME Mons Précompte
Professionnel
Avenue Mélina Mercouri BL1-2-3
7000 Mons
pme.mons.prp@minfin.fed.be
0257/881 10

Brussels Gewest
KMO Brussel Bedrijfsvoorheffing
Kruidtuinlaan 50 bus 3406
1000 Brussel
kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be
0257/529 90

