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Samenvatting

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FOD Financiën de inning van de bedrijfsvoorhefﬁng organiseert.
Het stelsel van de bedrijfsvoorhefﬁng zorgt ervoor dat een groot deel van de
personenbelasting, die de belangrijkste bron vormt van de inkomsten van de
Staat, vroegtijdig kan worden geïnd. De bedrijfsvoorhefﬁng wordt ingehouden
‘bij de bron’, d.w.z. op de beroepsinkomsten van de belastingplichtige, door de
schuldenaar van die inkomsten (werkgever, vereffenaar, curator…). Later, bij de
inkohiering van de personenbelasting, wordt de bedrijfsvoorhefﬁng verrekend in
de globale belasting die de belastingplichtige verschuldigd is.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de administratie zich beperkt tot het louter
opvolgen van de aangiften en de betalingen. Het is van oordeel dat de daarbij gebruikte werkmethoden voldoende doeltreffend zijn voor de inning van de
bedrijfsvoorhefﬁng als dusdanig. Niettemin werd vastgesteld dat de juistheid van
de door de werkgevers aangegeven bedragen onvoldoende gecontroleerd wordt.
Omdat de bedrijfsvoorhefﬁng de kenmerken vertoont van een voorschot, is het
onder meer met het oog op een gelijke behandeling van de belastingplichtigen
belangrijk dat de regels voor de berekening ervan worden nageleefd. Enerzijds
leidt de inhouding van een te geringe bedrijfsvoorhefﬁng er voor de belastingplichtige toe dat de betaling van een gedeelte van zijn belasting met meer dan
een jaar wordt vertraagd. Anderzijds kan een werkgever opzettelijk de aangifte
en de betaling van de voorhefﬁng uitstellen om zijn kasvoorraad te vrijwaren.
Het Rekenhof beveelt aan een knipperlichtensysteem in te stellen waarbij periodiek een lijst van schuldenaars van bedrijfsvoorhefﬁng zou worden gegenereerd
waarvoor het wenselijk is te controleren of de bedragen in de aangiften juist zijn.
Het principe van een inhouding bij de bron vereist bovendien dat het bedrag
van de ingehouden voorhefﬁng dat van de uiteindelijk verschuldigde belasting
zoveel mogelijk benadert. Bijkomende stortingen aan (of terugbetalingen door)
de Schatkist van grote sommen zouden in dat geval normaliter kunnen worden
vermeden. Hoewel de gegevens over de aftrek en verminderingen, waarop de
belastingplichtige recht zal hebben bij de vaststelling van de uiteindelijk verschuldigde belasting, ontbreken bij de berekening van de voorhefﬁng, zou die berekening dusdanig moeten worden geconcipieerd dat het totaal van de stortingen van
bedrijfsvoorhefﬁng min of meer overeenstemt met het totaal van de ingekohierde
belastingen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de bedrijfsvoorhefﬁng voor bepaalde categorieën van belastingplichtigen globale onevenwichten vertoont. Zo blijkt de
bedrijfsvoorhefﬁng voor de werknemers vrijwel systematisch hoger te zijn dan de
uiteindelijk verschuldigde belasting. Omgekeerd is de bedrijfsvoorhefﬁng ontoereikend voor gezinnen met inkomsten uit twee rustpensioenen of uit een bezoldiging en een pensioen; dit leidt ertoe dat bij de inkohiering belangrijke bijkomende
sommen moeten worden gevorderd.
Tenslotte stelt het Rekenhof voor dat de administratie de indiening van de aangiften via het internet en de geautomatiseerde verwerking ervan met het oog
op de opsporing van anomalieën meer zou aanmoedigen. De tijdswinst die deze
werkwijze oplevert omdat de aangiften niet langer manueel moeten worden ingevoerd, zou kunnen worden benut voor een betere opvolging van de betalingen en
een betere controle van de aangegeven bedragen van de bedrijfsvoorhefﬁng.
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Tabel met afkortingen

AOIF

Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenﬁscaliteit

BV

Bedrijfsvoorhefﬁng

CIVB

Belastingen – Centrum voor informatieverwerking

COM.IB

Commentaar op het wetboek van de inkomstenbelastingen

FOD

Federale overheidsdienst

ICPC

Inning en Comptabiliteit belastingontvangsten – Perception et
Comptabilisation des recettes ﬁscales

KB/WIB 92

Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92

OV

Onroerende voorhefﬁng

PB

Personenbelasting

RV

Roerende voorhefﬁng

VenB

Vennootschapsbelasting

VB

Voorafbetalingen

WIB 92

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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Inleiding

0.1

Algemeen kader

1

Dit onderzoek kadert in de opdracht van het Rekenhof dat door de wetgever
werd belast met het algemeen toezicht op de verrichtingen met betrekking tot de
vaststelling en de invordering van de door de Staat verkregen rechten1.

2

In de loop van het jaar waarin inkomsten worden verworven zijn de voorwaarden
om de deﬁnitief verschuldigde belasting te kunnen vaststellen in hoofde van de
verkrijgers ervan, meestal niet vervuld. De belasting van sommige belastingplichtige natuurlijke personen (loon- of weddetrekkenden…) wordt dan ook op voorlopige basis geïnd door middel van voorschotten in de vorm van inhoudingen aan
de bron.

3

De wetgever heeft ervoor geopteerd de inhouding van die voorschotten toe te
vertrouwen aan een derde2, die in de plaats van de verkrijger van de inkomsten
zelf moet instaan voor de berekening en vereffening ervan. De belangrijkste van
deze voorhefﬁngen is de bedrijfsvoorhefﬁng.

4

In dit onderzoek werd nagegaan hoe de administratie de controle en de inning van
de bedrijfsvoorhefﬁng organiseert.

0.2

Verloop van het onderzoek

0.2.1 Vooronderzoek
5

Nadat in een ontvangkantoor een vooronderzoek werd verricht, waarbij de gegevens werden verzameld vereist voor een eerste evaluatie, stelde het Rekenhof de
minister op 3 november 2003 in kennis van zijn beslissing om een onderzoek te
wijden aan het thema berekening en de inning van de bedrijfsvoorhefﬁng.

0.2.2 Onderzoek
6

Het eigenlijke onderzoek werd uitgevoerd in acht ontvangkantoren, gespecialiseerd
in de bedrijfsvoorhefﬁng vennootschappen, verspreid over de drie gewesten.

7

Ook werd één van de drie documentatiecentra3 bezocht, evenals de dienst automatisering belast met de bedrijfsvoorhefﬁng.

1

Artikel 180 van de Grondwet en wet van 4 april 1995 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846
op de inrichting van het Rekenhof.

2

Volgens artikel 270 van het WIB 92 is de BV verschuldigd door degenen die als schuldenaar,
bewaarder, mandataris of tussenpersoon in België bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen
betalen of toekennen (…).

3

Er bestaan drie documentatiecentra afhankelijk van de plaats waar de belastingplichtige is gevestigd: het documentatiecentrum van Brussel voor de belastingplichtigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd, het Documentatiecentrum van Bergen voor de belastingplichtigen
die in Wallonië zijn gevestigd en het Documentatiecentrum van Denderleeuw voor de belastingplichtigen die in Vlaanderen zijn gevestigd.
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7

0.2.3 Tegensprekelijk debat
8

Het voorontwerp van verslag werd op 7 oktober 2004 toegestuurd aan de administratie ter voorbereiding van het tegensprekelijk debat, dat plaatsvond op
8 november 2004 en waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van
het Rekenhof en van het AOIF.

9

Vervolgens heeft het Rekenhof op 27 april 2005 aan de Minister van Financiën
een ontwerpverslag toegestuurd met een bondige samenvatting van zijn opmerkingen en aanbevelingen, evenals van de reacties en de toezeggingen van de
administratie.

10

Op 9 juni 2005 heeft de Minister van Financiën geantwoord geen fundamentele
opmerkingen te hebben over het ontwerpverslag van het Rekenhof. Tevens liet hij
weten dat hij zijn administratie heeft gevraagd om een grondig onderzoek van de
aangekaarte problemen.

11

Om de resultaten van de tegensprekelijke fase duidelijk weer te geven werden de
opmerkingen en commentaar van de administratie in deze publicatie aangeduid
met een verticale lijn in de marge. Het antwoord van de Minister van Financiën
op het ontwerpverslag werd opgenomen in bijlage.

8
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Hoofdstuk 1
De bedrijfsvoorhefﬁng

1.1

Principes

12

De bedrijfsvoorhefﬁng is hoofdzakelijk4 een vervroegde inning van beroepsinkomsten, die de schuldenaar van die beroepsinkomsten op grond van zijn inhoudingsplicht moet inhouden en die verrekend wordt met de globale belasting die de
genieter van die beroepsinkomsten verschuldigd is. De BV wordt geheel aangerekend en het eventueel excedent wordt terugbetaald.

13

Door inhouding aan de bron belast de administratie derden – de werkgevers uit
de openbare en privé-sector en/of hun sociale secretariaten – met de inning van
het grootste deel van de ontvangsten inzake personenbelasting: voor het aanslagjaar 2002 vertegenwoordigde de BV 96,53 % van de globale belasting in de
PB5. Omwille van de omvang van de aldus geïnde bedragen is een inningssysteem
vereist dat doeltreffend werkt en blijk geeft van een behoorlijke rendabiliteit6.

14

De inhoudingen aan de bron hebben een budgettaire impact voor de Staat, die
hierdoor kan beschikken over een renteloos voorschot op de belasting tot op het
ogenblik dat de eindbelasting wordt vastgesteld en ingekohierd7.

15

Voor de administratie maakt het systeem de hele invorderingsoperatie ruimschoots
eenvoudiger. Zonder de verplichte periodieke afhoudingen op de beroepsinkomsten (hoofdzakelijk) uitgevoerd door derden, zou het erg moeilijk zijn voor de
belastingadministratie om van bepaalde belastingplichtigen bedragen te vorderen
die soms de helft van hun jaarinkomen vertegenwoordigen.

16

Overigens is het ook voor de belastingplichtigen zelf een voordeel dat ze een
dermate aanzienlijke som niet in één keer moeten betalen.

17

Voor de onderlegde belastingplichtige, die zijn kapitaal optimaal wenst te beleggen, is de bedrijfsvoorhefﬁng echter een vorm van gedwongen, renteloos sparen.
Die belastingplichtige zou bijgevolg geneigd kunnen zijn – indien hij er althans in
slaagt voldoende invloed uit te oefenen op de schuldenaar van de BV – om in
strijd met de berekeningsregels zelf het bedrag van zijn voorhefﬁng te bepalen en
de vrijgekomen ﬁnanciële middelen naar eigen goeddunken te investeren.

18

De geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van het systeem hangen bijgevolg
af van het feit dat de burger er terecht op vertrouwt dat met het aanslagformulier
geen excessieve bedragen moeten worden gevorderd of terugbetaald.

4

De BV wordt tevens geïnd op bepaalde bijzondere categorieën van inkomsten die in België worden
betaald of toegekend aan niet-verblijfhouders.

5

Toestand op het einde van de inkohieringsperiode, meer bepaald op 30 juni 2003 (gegevens meegedeeld door de administratie). De voorafbetalingen vertegenwoordigden 6,46 %. De hefﬁngen (VB
en BV) waren bijgevolg 2,99 % hoger dan de globale belasting die voor de PB werd ingekohierd.

6

Er wordt opgemerkt dat inhouding bij de bron niet bestaat in een aantal landen met een modern
ﬁscaal systeem vergelijkbaar met het Belgische (bv. in Frankrijk).

7

Volgens het jaarverslag 2002 van de Algemene Administratie van de Belastingen bedroeg de
bedrijfsvoorhefﬁng voor de jaren 2000, 2001 en 2002 respectievelijk 27,8 miljard, 29,2 miljard en
30,7 miljard euro.
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19

Zelfs al is de bedrijfsvoorhefﬁng slechts een voorschot op de ﬁscale schuld die
pas op later tijdstip door de Staat wordt verworven, toch is het belangrijk dat de
regels voor de berekening ervan worden nageleefd en dat de administratie de
nodige controles uitvoert.

20

Omdat de bedrijfsvoorhefﬁng het kenmerk heeft van een – doorgaans maandelijks – door de belastingplichtige betaald voorschot (via de in de wet aangewezen
schuldenaar) op de aanslag die wordt vastgesteld op het ogenblik van de inkohiering, zou het systeem idealiter moeten uitmonden in een voorhefﬁng die het
bedrag van de uiteindelijk verschuldigde belasting zo dicht mogelijk benadert,
m.a.w. waarbij de belastingplichtige niet moet bijbetalen en de Schatkist niets
moet terugbetalen.

21

Deze ideale situatie bestaat slechts in het theoretische geval waarin het bedrag
van de voorhefﬁng exact kan worden berekend op grond van de reële ﬁscale toestand van de belastingplichtige, en elke schuldenaar van de BV alle afhoudingen
uitvoert volgens die berekening.

22

Door het aanzienlijk aantal verminderingen en aftrekposten waarin de wet voorziet, is een dergelijke berekening echter niet mogelijk omdat de gegevens daartoe op het ogenblik van de berekening van de voorhefﬁng ontbreken en omwille
van de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In
de praktijk wordt bij de berekening van de voorhefﬁng dan ook enkel rekening
gehouden met het aantal kinderen ten laste en met de beroepstoestand van de
echtgeno(o)t(e).

23

Het principe van het systeem van de inhouding aan de bron moet dus streven
naar een evenwicht tussen tegengestelde doelstellingen:

24

•

het belang van de Schatkist om te beschikken over een permanente
inkomstenbron die zo dicht mogelijk de uiteindelijk verschuldigde belasting
benadert (desnoods mits terugbetaling achteraf van de teveel ontvangen
sommen);

•

het daaraan tegengestelde belang van de belastingplichtige, die liever geen
groot bedrag wenst bij te betalen, maar evenmin gesteld is op een hoge
inhouding bij de bron8.

Het is dan ook van belang dat de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorhefﬁng met dat evenwicht rekening houden.

1.2
25

Wettelijke bepalingen

Artikel 270 e.v. van het WIB 92 bepaalt wie de bedrijfsvoorhefﬁng verschuldigd
is: de schuldenaar van de inkomsten. Omdat de bedrijfsvoorhefﬁng in hoofde van
die schuldenaar alle kenmerken vertoont van een echte schuld, kan de ﬁscus de
van de belastingplichtige (de verkrijger van de inkomsten) ingehouden maar door
de schuldenaar van de inkomsten niet doorgestorte bedrijfsvoorhefﬁng niet van
die belastingplichtige eisen. Uiteraard blijft de belastingplichtige de belasting verschuldigd die nog moet worden betaald na verrekening van de door de werkgever
ingehouden voorhefﬁng.

8

Chr. LINARD de GUERTECHIN, Les retenues excédentaires sous forme de précomptes professionnels, Journal de Droit Fiscal, 1994, n° 5-6, p. 130. Tot besluit van zijn artikel stelde de auteur:
La sécurité juridique, absolument nécessaire en ﬁscalité, est (…) loin d’être acquise en matière
du précompte professionnel. (p. 149)

10
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26

De inning van de voorhefﬁng wordt geregeld door de artikelen 86 e.v. van het KB/
WIB 92. Die artikelen bepalen de vormvereisten die moeten worden nageleefd
voor het opstellen en indienen van de aangifte bij het bevoegde ontvangkantoor,
die aan de betaling van de voorhefﬁng voorafgaat. Deze aangifte, geïdentiﬁceerd
door het referentienummer van de schuldenaar van BV en van de betrokken
periode (maand of trimester), vermeldt enkel het totaalbedrag van de bedrijfsvoorhefﬁng die de schuldenaar verklaart te storten, d.w.z. zonder vermelding van
de diverse inhoudingen per belastingplichtige die in dat bedrag begrepen zijn.

27

Luidens artikel 88 van het KB/WIB 92 wordt het bedrag van de bedrijfsvoorhefﬁng vastgesteld overeenkomstig de schalen en de regels opgenomen in bijlage III
van dat besluit.
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Hoofdstuk 2
Controles uitgevoerd door de administratie

2.1

Rol van de schuldenaars van BV

28

De schuldenaar van de bedrijfsinkomsten, tevens schuldenaar van de bedrijfsvoorhefﬁng, vormt de basis van het systeem. Op zijn initiatief wordt het grootste
deel van de personenbelasting door de Staat geïnd, worden de administratieve
formaliteiten vervuld en worden de gegevensbanken gevoed.

29

Om sancties te vermijden moet de belastingschuldige in hoofdzaak:

30

•

zich schikken naar de bepalingen van bijlage III van het KB/WIB 92 waarin
de diverse inkomsten worden opgesomd die aan de BV zijn onderworpen
en die op basis van de persoonlijke toestand van de belastingplichtige de
schaal aangeven van de toepasselijke BV;

•

nauwgezet de voorschriften inzake aangifte naleven (gebruik van het aangifteformulier 274-E en vermelding van referentienummer van de belastingschuldige en van de betrokken periode van de inkomsten);

•

het totale bedrag van de aldus berekende bedrijfsvoorhefﬁng storten binnen de termijn bepaald in artikel 412 WIB 92, d.w.z. hetzij binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden
betaald of toegekend, hetzij binnen de vijftien dagen na het verstrijken van
elk trimester waarin de inkomsten werden betaald of toegekend;

•

de individuele ﬁches 281 en de samenvattende opgaven 325 opstellen voor
de bezoldigingen en andere inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorhefﬁng, die hij tijdens het afgelopen jaar heeft betaald of toegekend, en
deze toesturen aan het documentatiecentrum waaronder hij ressorteert
(vóór eind april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de documenten
betrekking hebben).

2.2

Bestaande controles

De bestaande controles hebben hoofdzakelijk betrekking op de laatste drie in
vorig punt vermelde verplichtingen van de belastingschuldige. Er wordt immers
niet daadwerkelijk gecontroleerd of de bedrijfsvoorhefﬁng wel werd berekend
conform het KB/WIB 92.

2.2.1 Eerste fase: formele voorverwerking van de aangiften
31

Zodra de ontvangkantoren de papieren versie van de aangifte BV ontvangen,
controleren ze de periode en het referentienummer van de belastingschuldige. De
elektronische verklaringen die vooral worden ingediend door de sociale secretariaten, worden d.m.v. het computerprogramma op dezelfde punten gecontroleerd.
De ontvangkantoren zijn belast met de verbetering van materiële fouten en de
aanvulling van ontbrekende gegevens.

12
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Gelijkaardige formele controles vinden plaats bij de betaling. Betalingen waarvan
de zgn. gestructureerde mededeling9 niet toelaat de bedrijfsvoorhefﬁng toe te
wijzen, worden ingeschreven in het journaal van de te identiﬁceren betalingen
(register 56CII). De ontvangkantoren zijn verantwoordelijk voor een correcte toewijzing van de betalingen.

2.2.2 Tweede fase: controle bij de gegevensverwerking
33

Zodra de diverse diensten klaar zijn met de invoer en de verbetering van de aangiften en de betalingen moet de centrale computer op het tijdstip geprogrammeerd voor het opstarten van een reeks sequentiële controletoepassingen, alle
gegevens bevatten die betrekking hebben op twee periodes van BV10.

34

D.m.v. geinformatiseerde controles worden de gevallen opgespoord waarin de
betaling niet tot op de eurocent overeenstemt met het aangegeven bedrag. Hiermee wordt de eerste cyclus van de geautomatiseerde controle afgerond.

35

Dit onderzoek van de overeenstemming tussen betalingen en aangiften resulteert
in geval van ontoereikende betaling in een aanmaning, weldra gevolgd door een
inkohiering indien de schuld BV niet wordt vereffend.

2.2.3 Derde fase: controle a posteriori
Rol van de documentatiecentra
36

In de twee jaar die volgen op de inning van de BV wordt het laatste deel van de
verwerkingscyclus uitgevoerd.

37

De basis ervan wordt gevormd door de samenvattende opgaven 325 die de schuldenaars van de BV moeten indienen. De samenvattende opgaven die niet worden opgesplitst per belastingplichtige (zoals bedoeld in artikel 92 van het KB/
WIB 92), moeten in principe worden voorgelegd na aﬂoop van het eerste trimester dat volgt op het jaar van de inkomsten. Ze zijn de synthese van de ﬁches 281
die worden opgemaakt per belastingplichtige en waarin het totaal van de bedrijfsvoorhefﬁng van het inkomstenjaar N wordt vermeld.

38

De controle bestaat uit twee stappen, in principe in oktober van het jaar N+1 en
in februari van het jaar N+2.

39

Er is geen enkel verschil tussen deze controles en die van de eerste cyclus, noch
wat hun aard noch wat hun doelstelling betreft. Ze zijn gericht op de overeenstemming in eerste instantie tussen de opgaven 325 en de aangegeven bedragen
van BV, en vervolgens tussen de opgaven 325 en de geboekte bedragen van BV.
Elk tekort dat blijkt uit deze controles geeft aanleiding tot de laatste inkohiering.

9

De gestructureerde mededeling geeft het verband aan tussen de aangifte en de betaling. Bij
gebrek aan een mededeling of als de mededeling vermeld bij de betaling niet overeenstemt met de
mededeling op de aangifte, kan er geen verband worden gelegd tussen de aangifte en de betaling,
met alle gevolgen vandien (i.e. aanmaning, inkohiering).

10

De eerste controlefasen worden tweemaandelijks uitgevoerd en telkens voor twee opeenvolgende
periodes BV.
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Rol van de taxatiediensten
40

Het gebeurt uiterst zelden dat de taxatiediensten VenB naar aanleiding van de
controle van de vennootschappen de ingehouden bedrijfsvoorhefﬁng onderzoeken
vanuit de optiek van de verplichtingen waaraan de belastingschuldigen op grond
van het KB/WIB 92 onderworpen zijn.

2.3

De taak van het CIVB

41

De inning van de bedrijfsvoorhefﬁng wordt door het CIVB grotendeels op geautomatiseerde wijze beheerd: de toepassing BV is immers geïntegreerd in het ICPCsysteem. In essentie bestaat de taak van de ontvangkantoren erin hetzij gegevens in te voeren in het systeem hetzij de actie van het geautomatiseerd systeem
te laten doorwerken door het invoeren van ontbrekende gegevens vermeld op
listings geleverd door het CIVB.

42

De interne controle berust op het tijdschema waarbij op regelmatige tijdstippen
een reeks geautomatiseerde controles worden uitgevoerd op de bestaande gegevensbanken evenals op de goede werking van controleprogramma’s.

43

Uit de controle bleek dat het systeem niet lijdt onder substantiële vertragingen of
informaticafouten. Integendeel: het blijkt zijn taak aan te kunnen en gesteund te
zijn op beheersbare programma’s.

2.4
44

Besluit

Het gebruikte systeem is beperkt tot het beheer van de aangiften en de betalingen van de BV en tot de sequentiële controle ervan (bestaan, overeenstemming,
verrekening, vergelijking e.d. van gegevens). Het blijkt voldoende doeltreffend te
zijn.

14
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Hoofdstuk 3
Vaststellingen

45

Drie aspecten van de bedrijfsvoorhefﬁng zullen worden onderzocht:
•

de controle van de aangiften en van de betalingen van de bedrijfsvoorhefﬁng;

•

de sturing van het systeem;

•

de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorhefﬁng.

3.1

De controle van de aangiften en van de betalingen van de
bedrijfsvoorhefﬁng

46

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste opdracht van de ontvangkantoren er
in eerste instantie in bestaat ervoor te zorgen dat de aangiften en de betalingen
de informatie bevatten die vereist is voor het computerprogramma dat de gegevens onderling met elkaar vergelijkt.

47

Het feit dat een ontvangkantoor nog niet alle aangiften heeft ingevoerd of nog
niet alle materiële fouten (of lacunes) in de aangiften of de betalingen heeft kunnen verbeteren, belet niet dat het computerprogramma wordt gestart. Niet-verwerkte aangiften worden ingevoerd wanneer het programma een volgende keer
wordt aangezet. In de ontvangkantoren werd echter vernomen dat op enkele zeldzame uitzonderingen na, alle aangiften tijdig voor de lancering van het programma
voor gegevensvergelijking worden ingevoerd.

48

In een tweede fase proberen de ontvangkantoren op basis van de lijsten met alle
gegevens over gevallen waarin onvoldoende BV werd betaald of waarvoor nietaangerekende betalingen vermeld worden op de wachtrekening, een optimale
oplossing uit te werken voor de incoherenties tussen de aangiften en de betalingen. Daartoe worden de schuldenaars van BV gecontacteerd. De ontvangkantoren volgen ook de betaling van de BV op vooraleer de inkohiering plaatsvindt.

49

Er werd vastgesteld dat het vooraf bepaalde schema voor de geautomatiseerde
verwerking van de aangiften en de betalingen (fasen van aanmaning en inkohiering) wordt nageleefd.

50

De toegepaste controles hebben bovendien tot doel na te gaan of de aangegeven
bedragen van de BV wel degelijk werden betaald. Ze zijn er niet op gericht na te
gaan of het bedrag van de aangiften overeenstemt met de werkelijke, reglementair verschuldigde BV.

51

Het grootste risico voor een correcte inning van de BV situeert zich nochtans
bij de aangifte ervan. Het gevoeligste aspect van de taak van de schuldenaar
van de BV is nl. de correcte interpretatie van bijlage III van het KB/WIB 92, dat
hen toelaat toe op grond van een correcte keuze uit de vele soorten inkomsten
en situaties11, de effectief verschuldigde bedrijfsvoorhefﬁng te bepalen. Door de
complexiteit van het KB/WIB 92 zijn fouten ingevolge onjuiste interpretatie van
de inningsregels mogelijk.

11

Periodieke inkomsten, vergoedingen, achterstallen, toelagen, vakantiegeld, renten, gezinstoestand,
beroepstoestand, …
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52

Bij gebrek aan controle bestaat het risico dat de schuldenaars van BV hun aangiften afstemmen op de eigen kastoestand en niet op basis van de werkelijke, in de
betrokken periode toegekende inkomsten, omdat achteraf toch een regularisatie
wordt doorgevoerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat bij gebrek aan enige
controle terzake, deze praktijk occasioneel voorkomt.

53

Niettegenstaande de voorschriften opgenomen in de Handleiding van de periodieke werkzaamheden12 verrichten de ontvangkantoren en de taxatiediensten
geen steekproefsgewijze controle om na te gaan of de aangegeven bedragen min
of meer overeenstemmen met de bedragen vermeld in de schalen van bijlage III
van het KB/WIB 92. Evenmin wordt een onderzoek ingesteld naar de aangiften
waarin ‘abnormaal’ lage bedragen worden vermeld in vergelijking met voorgaande
of daarop volgende maanden, of naar aangiften die – inz. op het einde van het
jaar – abnormaal hoge bedragen vermelden.

54

Eens de aangifte in overeenstemming met het uitvoeringsbesluit werd ingediend,
is het voor de schuldenaars van de BV niet moeilijk meer om het bedrag van de
betaling te laten overeenstemmen met dat van de aangifte.

55

Er kon echter wel worden vastgesteld dat alle controles uitgevoerd door de administratie met betrekking tot de bedrijfsvoorhefﬁng, zich uitsluitend toespitsen op
een aspect dat in principe het kleinste risico vertegenwoordigt: de vergelijking
van het bedrag dat werd betaald met dat van de aangifte. Het belangrijkste
aspect, namelijk de juistheid van het bedrag van de aangegeven bedrijfsvoorhefﬁng, wordt niet gecontroleerd.
De administratie wijst erop dat de taxatiediensten van de VenB eventueel controles kunnen uitvoeren op de berekening en de betaling van de BV, maar dat
dit in de praktijk bijna niet gebeurt. Wanneer die diensten inzage krijgen van de
dossiers – gemiddeld gebeurt dit twee jaar na de toekenning van de inkomsten
en de inhouding van de BV – wordt meestal vastgesteld dat de jaarlijkse BV correct werd berekend. Een controle van de maandelijkse aangiften is een immense
opgave.

Commentaar van
de administratie

Zelfs indien te weinig of helemaal geen BV wordt afgehouden bij de toekenning
van de inkomsten, wordt bij de inkohiering van de personenbelasting een regularisatie doorgevoerd.
De administratie is niet gekant tegen een controle van de toepassing van de reglementering BV vervat in bijlage III van het KB/WIB 92. Deze controle zou echter
moeten worden georganiseerd op het niveau van de aangifte BV en plaatsvinden
in de loop van de maand waarin de aangifte wordt ingediend of ten laatste tijdens
de daarop volgende maand. Momenteel bestaat er echter geen speciﬁeke dienst
om die taak uit te voeren.
De administratie wijst erop dat de BV door de regering steeds meer wordt
gebruikt als subsidiëringsinstrument, bijvoorbeeld voor vergoedingen toegekend
aan werknemers uit de zeevisserijsector, aan werknemers tewerkgesteld in het
wetenschappelijk onderzoek of aan werknemers die nacht- of ploegenarbeid verrichten. De betrokken bedrijven worden vrijgesteld van betaling van een gedeelte
van de ingehouden BV. Vanaf 1 januari 2005 moeten deze schuldenaars van BV
deze vergoedingen wel apart en met een speciﬁeke code aangeven.

12

Het Handboek van de periodieke werkzaamheden, bestemd voor intern gebruik binnen de FOD
Financiën, beschrijft de taken van de diverse diensten. Voor het gedeelte betreffende de bronbelastingen meer bepaald m.b.t. de bedrijfsvoorhefﬁng, dateren de laatste bijwerkingen uit de
tachtiger jaren.

16
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3.2

Sturing van het systeem

56

Voor de invoer, wijziging en raadpleging van de aangiften en betalingen van BV
beschikken de ontvangkantoren over de informaticatoepassing ICPC.

57

Wat betreft de vorming van het personeel van de ontvangkantoren, is uit diverse
interviews gebleken dat de opleidingen m.b.t. de informaticatoepassing vrij elementair zijn en geen aandacht besteden aan de verwerking van bijzondere gevallen.
Er bestaat weliswaar een schriftelijke handleiding, waarvan de laatste bijwerking
echter dateert van een tiental jaren geleden.

58

De doorstroming van de informatie tussen de ontvangkantoren en het hoofdbestuur vertoont eveneens tekortkomingen. Diverse ontvangkantoren klagen dat
ze niet worden ingelicht over wijzigingen die worden aangebracht in het systeem
ICPC. De dienst automatisering van het hoofdbestuur liet echter weten dat alle
wijzigingen per e-mail aan de ontvangkantoren werden gemeld.

3.3

Schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorhefﬁng

59

Zoals hoger vermeld moet een systeem van voorhefﬁng aan de bron ertoe leiden
dat het bedrag van de inhouding zoveel mogelijk overeenstemt met de uiteindelijk verschuldigde belasting. Indien de toepassing van de gangbare berekeningsregels in talrijke gevallen zou leiden tot afhouding van een BV die hoger is dan
het bedrag van de verschuldigde belasting, dan zou dit de indruk wekken dat die
regels onaangepast zijn.

60

Om na te gaan in hoeverre de wettelijke en reglementaire bepalingen voor de
berekening van de voorhefﬁng globaal voldoende rekening houden met de verminderingen van de belastbare grondslag en met de aftrekken bepaald in de belastingwet, werden in eerste instantie een reeks simulaties gemaakt van de taxatie
van belastingplichtigen die een wedde en/of een pensioen genieten13. Diverse
typegevallen werden onderzocht (ongehuwd, weduwnaar, gescheiden, gehuwd
waarvan de partner al dan niet inkomsten geniet, met of zonder kinderlast, werken bij één of meer werkgevers). Alleen werd uitgegaan van één basisveronderstelling, met name dat de belastingplichtigen enkel belastingverminderingen
genieten die in aanmerking komen voor de berekening van de PB: het basisbedrag van de van belastingen vrijgestelde inkomensschijf en de verhoging daarvan
voor kinderen ten laste en andere gezinslasten, en – in voorkomend geval – de
bijzondere vermindering voor pensioenen14.

61

De simulaties maken het mogelijk voor bovenstaande typegevallen de in te houden bedrijfsvoorhefﬁng te vergelijken met de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting.

13

Voor de BV werden de gegevens gebruikt m.b.t. het kalenderjaar 2003 (bijlage III van het KB/
WIB 92: schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorhefﬁng vast te stellen bij de
bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 april 2003), voor de PB werden de
gegevens gebruikt m.b.t. het inkomstenjaar 2003 (aanslagjaar 2004).

14

Naast de gezinstoestand worden enkel de regels van de belastingaangifte in verband met de wedden, pensioenen en bedrijfsvoorhefﬁngen ingevuld. Voor de simulatie heeft de belastingplichtige
geen inkomsten uit onroerende goederen, geen aftrekken van hypothecaire leningen, van werkelijke beroepskosten, van diverse inkomsten, van inkomsten uit kapitalen en roerende goederen,
aftrekbare uitgaven of uitgaven die recht geven op een belastingvermindering.
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62

In een tweede fase werd de methode voor de berekening van de BV15 vergeleken
met die voor de berekening van de personenbelasting. Deze methode verschaft
inzicht in de oorzaken van de grote verschillen tussen het aan de bron ingehouden
bedrag van de BV en het bedrag van de verschuldigde belasting (cfr. bijlage 1).

Belastingplichtigen die enkel een bezoldiging als werknemer genieten
63

In veruit de meeste van de onderzochte typegevallen genieten die belastingplichtigen, vóór afhouding van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, van
een terugbetaling door de Staat. Zelfs al is het bedrag ervan gering, toch wordt
hierdoor aangetoond dat de schalen gebruikt voor de berekening van de bij de
bron in te houden BV globaal zijn opgesteld in het voordeel van de Staat. Wel
wordt opgemerkt dat bij de simulaties geen rekening werd gehouden met de
belastingplichtigen die werkelijke beroepskosten aangeven, hypothecaire aftrekken toepassen of uitgaven aangeven die aftrekbaar zijn of die recht geven op een
belastingvermindering; in die gevallen zou de teruggave door de Staat enkel nog
doen toenemen en bijgevolg het verschil tussen de verschuldigde belasting en de
ingehouden bedrijfsvoorhefﬁng nog vergroten.

64

Deze toestand is deels te wijten aan de manier waarop de BV en de PB worden berekend. Uit een vergelijking van beide berekeningswijzen blijkt dat op het
vlak van de aanslag, het bedrag van de verschuldigde belasting hoger is wanneer
het wordt berekend op basis van de berekeningswijze die geldt voor de BV, dan
wanneer de berekeningswijze van de PB wordt gebruikt. Dit effect wordt slechts
gedeeltelijk gemilderd door de belastingvermindering voor het van belasting vrijgestelde deel van het inkomen die hoger is in de berekening van de BV16.

65

Er moet bovendien in dat verband gewezen worden op twee bijzondere gevallen:
•

Een gescheiden belastingplichtige die niet hertrouwd is en minstens één
kind ten laste heeft dat werd verwekt na de scheiding, kan bij de berekening van de personenbelasting een verhoging bekomen van het van belasting vrijgestelde deel van het inkomen17. Er wordt echter met die verhoogde
vrijstelling geen rekening gehouden bij de berekening van de BV. Dit leidt
bij de berekening van de PB tot een aanzienlijke terugbetaling door de
Staat omdat de BV de verschuldigde belasting overtreft.

•

Belastingplichtigen die een inkomsten genieten bij meer dan één werkgever
dienen een aanzienlijk belastingsupplement te betalen: de bezoldigingen
worden bij de aanslag in de PB immers samengevoegd, in tegenstelling tot de
BV, die individueel en per inkomen wordt berekend. Dit leidt tot taxatie in
een hogere belastingschaal dan die gebruikt bij de vaststelling van de BV.

15

Omzendbrief Ci. D19/553.054/IM m.b.t. de sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorhefﬁng verschuldigd op bezoldigingen of pensioenen betaald vanaf 1 januari 2003.

16

Meer details in bijlage 1.

17

COM. IB, artikel 131/30: In principe is de toeslag op de belastingvrije som voor ongehuwde
vader of moeder met kinderlast niet van toepassing op een persoon die gehuwd geweest is en
thans uit de echt is gescheiden (zie Gent, 24.4.1990, Bellens, Bull. 714, blz. 874). Omdat de
toestand van een na de echtscheiding verwekt kind kan worden gelijkgesteld met die van een
kind dat ten laste is van een ongehuwde ouder, is evenwel beslist de voormelde toeslag op
de belastingvrije som ook te verlenen aan een uit de echt gescheiden en niet hertrouwde ouder
die één of meer na de echtscheiding verwekte kinderen ten laste heeft. Daarentegen mag die
toeslag niet worden toegekend aan belastingplichtigen met kinderlast die feitelijk gescheiden zijn
(zie PV nr. 89, 14.5.1996, Sen. Hostekint, Bull. 765, blz. 2363) of gescheiden zijn van tafel en
bed (die personen zijn immers wettelijk nog steeds gehuwd), noch aan belastingplichtigen die uit
de echt gescheiden zijn en een of meer kinderen ten laste hebben die tijdens het huwelijk zijn
verwekt (zie PV nr. 103, 30.9.1998, Volksv. Daras, Bull. 685, blz. 1560).

18
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Commentaar van
de administratie

De administratie stelt dat om budgettaire redenen bij de berekening van de BV
geen rekening wordt gehouden met de verhoging van het van belasting vrijgestelde deel van het inkomen van de gescheiden en niet hertrouwde belastingplichtige met minstens één kind ten laste dat werd verwekt vóór de scheiding.
Daarnaast merkt ze op dat het mogelijk is dat een werkgever misschien niet weet
dat één van zijn werknemers inkomsten verwerft van een andere werkgever. Om
hieraan tegemoet te komen kan de werknemer zijn werkgever verzoeken om een
hogere inhouding van BV of kan hij voorafbetalingen verrichten (met de daaraan
verbonden voordelen).

Belastingplichtigen die enkel pensioenen genieten
66

Uit de taxatiesimulatie blijkt dat voor alleenstaanden of echtgenoten die slecht
één pensioen genieten, het te betalen of te ontvangen belastingsaldo na verrekening van de BV gering is.

67

Omgekeerd moeten twee echtgenoten die beide een pensioen genieten, een
aanzienlijke belastingtoeslag betalen. Dit kan worden verklaard door de bijzondere belastingvermindering voor pensioen die in de PB wordt berekend op de
gecumuleerde inkomsten van het gezin en voor de twee echtgenoten samen (één
enkele vermindering per gezin), terwijl die vermindering voor de BV per echtgenoot wordt berekend zonder samenvoeging van de gezinsinkomsten.

Commentaar van
de administratie

De administratie merkt op dat de vermindering voor pensioen in de BV gebaseerd
is op artikel 154 van het WIB 92, omdat de BV niet kan worden ingehouden op
inkomsten waarop geen enkele belasting verschuldigd is. De belastingvermindering berekend op deze basis is hoger dan de vermindering voor pensioen bedoeld
in artikel 147, 1° en 2° van het WIB 92.
Of al dan niet belasting verschuldigd is (toepassing van artikel 154 WIB 92 m.b.t.
de PB), zal in de PB worden vastgesteld op basis van de gezamenlijke nettoinkomsten van de twee echtgenoten, terwijl de BV op individuele basis vastgesteld blijft (de schuldenaar is niet ingelicht over de inkomsten van de andere
echtgenoot).
Bovendien wordt er de aandacht op gevestigd dat vanaf het aanslagjaar 2005
deze vermindering in de PB zal gelden voor elk van beide echtgenoten.
Er moet worden gepreciseerd dat als het belastbaar inkomen van een belastingplichtige ook andere inkomsten dan pensioenen omvat, de bijzondere vermindering voor pensioen, zoals voorheen, in de PB slechts wordt toegekend in verhouding van het gedeelte pensioenen tot het totale netto belastbaar inkomen.

Gezinnen waarvan één belastingplichtige een bezoldiging van werknemer
geniet en andere een pensioen
68

In deze gevallen is meestal een aanzienlijke belastingtoeslag verschuldigd. Uit
een vergelijking tussen de berekeningsmethode van de BV en die van de PB blijkt
dat de bijzondere vermindering voor pensioen voor de aanslag in de PB wordt
berekend op het geheel van de netto belastbare inkomsten waarna ze wordt verminderd in verhouding tot het pensioenbedrag in die inkomsten, terwijl de vermindering voor de berekening van de BV per persoon wordt berekend zonder
samenvoeging met de inkomsten van de echtgenoot.
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Besluit
69

Uit de simulaties blijkt dat de berekeningsmethoden van BV en PB zonder duidelijke reden van elkaar verschillen, waardoor in het algemeen een lichte afwijking in
het voordeel van de Staat ontstaat. Het feit dat tal van belastingverminderingen
in de PB niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de BV, wat
die afwijking nog doet toenemen, zou veeleer moeten aanzetten tot een globale
‘verlaging’ van de BV.

70

Wat betreft de pensioenen zijn anderzijds de doorgaans aanzienlijke belastingtoeslagen evenmin te rechtvaardigen. Een aanpassing van de berekeningswijze
van de BV zou hier kunnen worden overwogen. Dit werd gedeeltelijk gerealiseerd
vanaf het aanslagjaar 2005 door de toekenning van de bijzondere belastingvermindering voor pensioen op individuele basis.

71

Het is onmiskenbaar zo dat op het niveau van de individuele belastingbetaler niet
zal kunnen worden gegarandeerd dat de inhouding bij de bron zal overeenstemmen met de ingekohierde belasting18. Over de totaliteit van de belastingplichtigen
echter zou het bestaande onevenwicht in het nadeel van de belastingplichtigen
verder moeten worden gecorrigeerd.

18

Negatieve inkohieringen zijn inkohieringen die aanleiding geven tot de terugbetaling van de teveel
ontvangen voorhefﬁng in vergelijking met de uiteindelijk ingekohierde belasting. Bij positieve inkohiering moet worden bijbetaald. Voor het aanslagjaar 2002 (toestand op 30 juni 2003) beliepen de
negatieve inkohieringen nagenoeg 4.332 miljoen euro ten opzichte van 3.423 miljoen euro positieve
inkohieringen.

20
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Hoofdstuk 4
Aanbevelingen

72

In dit onderzoek werden tekortkomingen vastgesteld in de wijze waarop de FOD
Financiën de controle en de inning van de bedrijfsvoorhefﬁng organiseert.

4.1

Controle van de aangiften en betalingen van
bedrijfsvoorhefﬁng

73

Uit het onderzoek blijkt dat de hoofdopdracht van de beambten erin bestaat om,
naast het invoeren van de manuele aangiften, na te gaan of de door de belastingschuldige aangegeven bedragen BV correct zijn betaald; ze controleren derhalve
niet of de aangegeven bedragen overeenstemmen met de bedragen die werkelijk
zijn verschuldigd krachtens de reglementering.

74

Het Rekenhof stelt dan ook voor een knipperlichtensysteem in te voeren dat toelaat een lijst van schuldenaars van BV op te stellen waarvoor het nuttig zou zijn
te controleren of de aangifte correct werd opgesteld.

75

Een dergelijke controle ware wenselijk, onder meer in volgende gevallen:
•

bij een substantiële verandering in de aangegeven BV in vergelijking met
de voorgaande maand(en);

•

indien geen aangiften meer worden ingediend;

•

een systematische vertraging bij de indiening en/of betaling van de aangiften;

•

een aanslagbiljet (natuurlijke personen) waarop een aanzienlijk bij te betalen
bedrag voorkomt (heeft de werkgever in dit geval niet te weinig BV ingehouden?);

•

indien geen aangiften BV worden ontvangen van een bedrijf waarvan
het bestaan bekend is en waarvan wordt aangenomen dat het personeel
tewerkstelt.

76

D.m.v. risicoanalyse zou de FOD Financiën zich kunnen toespitsen op de schuldenaars van BV waarvan de aangiften en betalingen moeten worden opgevolgd.

77

Wat betreft de opvolging van de betalingen van de aangegeven BV, heeft het
Rekenhof vastgesteld dat de administratie in het ontvangkantoor Denderleeuw
een proefproject opstartte op grond van artikel 319bis van het WIB19. Met dat
project wil ze de vermogenstoestand evalueren van de schuldenaars van BV die
in gebreke blijven om de inning van de belastingen en de voorhefﬁngen te optimaliseren en om bedoelde debiteuren duidelijk te maken dat het ontvangkantoor
de ﬁscale schulden terdege opvolgt. Indien deze procedure op basis van de eerste
resultaten doeltreffend mocht blijken, dan zou de administratie moeten ijveren
voor de algemene toepassing ervan in alle ontvangkantoren.

19

Artikel 319bis van het WIB 92 bepaalt: De met de invordering belaste ambtenaren beschikken
over alle onderzoeksbevoegdheden bepaald in dit Wetboek teneinde de vermogenssituatie van
de schuldenaar te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorhefﬁngen
verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve
boeten, van de interesten en van de kosten.
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4.2

Automatisering en het gebruik van het internet

78

Uit het bezoek van het Rekenhof aan de diverse ontvangkantoren bleek dat het
nuttig zou zijn de opleidingen over het gebruik van de ICPC-informaticatoepassing
te actualiseren en er ook de behandeling van bijzondere gevallen in op te nemen.
Bovendien is het systeem te complex en zou een vereenvoudiging ervan moeten
worden overwogen (logheid in gebruik, grote hoeveelheid bestanden …).

79

Tenslotte is een betere doorstroming van de informatie tussen de ontvangkantoren
en het hoofdbestuur in dat opzicht noodzakelijk om de innovaties van het informaticasysteem zo goed en zo snel mogelijk te rendabiliseren. In omgekeerde richting
moet een betere informatiedoorstroming ook toelaten aan de ontwerpers en
beheerders van het systeem te melden welke problemen het controlepersoneel
op het terrein ondervindt en welke verbeteringen het wenst.

80

Sinds december 2002 kunnen de aangiften BV via het internet worden ingediend
(FinProf). In de eerste 4 maanden van het jaar 2004 werd nagenoeg 51 % van de
aangiften op die manier ingediend.

81

Naast het feit dat ze de indiener een aantal faciliteiten biedt (de aangifte kan
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden verstuurd, de indiener kan informatie bekomen over de ontvangst en behandeling van de aangifte door de administratie…),
bespaart de elektronische indiening de administratie het manueel invoeren van de
aangiften en kan ze sneller reageren wanneer een aangifte materiële vergissingen
bevat. Bij de automatische verwerking worden immers anomalieën in de aangifte
opgespoord, zoals een verkeerd referentienummer, een aangifte die reeds werd
ingediend, een BV die hoger is dan de inkomsten, een negatieve aangifte die leidt
tot een negatieve BV, enz.

82

Het is denkbaar dat de automatische verwerking van de aangiften eveneens een
preanalyse van de risico’s omvat op het punt van de aangegeven bedragen (waarbij belangrijke schommelingen van de aangegeven BV ten opzichten van de voorgaande maand(en) in kaart worden gebracht, of een abnormaal laag percentage
BV ten opzichte van de aangegeven inkomsten, enz.) en dat ze op die manier
aangeeft in welke richting de administratie later moet zoeken.

83

De tijdsbesparing die voortvloeit uit de vermindering van het aantal manuele aangiften zou kunnen worden benut voor een intensievere opvolging van de betalingen en voor de invoering van controles op de aangegeven bedragen van BV.

84

Een frequentere indiening van de aangiften via het internet kan dus leiden tot
substantiële verbeteringen. Om de schuldenaars van BV aan te moedigen hun
aangiften in te dienen via de internetsite van Financiën ware het wenselijk er
voordelen aan te koppelen die niet gelden voor een papieren aangifte. Hierbij kan
worden gedacht aan de mogelijkheid voor de schuldenaars van BV om on-line
kennis te nemen van hun toestand BV.

85

In dezelfde gedachteorde zou de administratie het voorstel in overweging kunnen
nemen dat reeds door diverse ontvangkantoren werd geformuleerd, en dat erin
bestaat het huidige systeem, waarbij de betalingen in verband worden gebracht
met een welbepaalde periode en met een welbepaalde aangifte te vervangen
door een systeem van lopende rekeningen zoals dat bij de BTW wordt gebruikt.
Een dergelijk systeem zou de opvolging van de betalingen door de Administratie
der Invordering vergemakkelijken; het zou tegelijkertijd de schuldenaars van BV
veel meer duidelijkheid verschaffen over hun toestand inzake BV.
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Commentaar van
de administratie

De administratie wijst erop dat de BV voorheen als een systeem van lopende
rekeningen was opgevat. Deze idee werd snel verlaten omdat al bij de eerste
inkohieringen het ontvangkantoor overstelpt werd met briefwisseling en telefoonoproepen. De schuldenaars van BV begrepen niet dat een schuld m.b.t. een
periode, die reeds werd aangezuiverd, toch werd ingekohierd. Dit gebeurt echter
omdat de administratie een betaald bedrag kan aanrekenen op een vorige BVschuld (intrest, boete, hoofdsom…).
Gelet op de vele soorten perioden gehanteerd in de BV (maandelijks, trimesterieel, jaarlijks…) en omdat de berekening van de verwijlinteresten door elk van
die perioden wordt beïnvloed, is een systeem van lopende rekeningen voor de BV
geen geldige optie.
Met het huidige BV-systeem (periode per periode) kunnen niet-betaalde perioden veel sneller worden behandeld. Het veralgemeend gebruik en – op termijn
– de verplichting tot gebruik van de elektronische aangifte zal toelaten dat de
niet-betaalde BV binnen een zeer korte termijn na de vervaldatum worden behandeld.
Tenslotte kan het totaal van de voor een bepaalde periode aangegeven BV, in
tegenstelling tot de BTW, nooit een negatief bedrag zijn.

4.3

Schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorhefﬁng

86

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat voor de belastingplichtigen die enkel een
bezoldiging als werknemer genieten, de ingehouden BV meestal hoger ligt dan de
uiteindelijk verschuldigde belasting. Dit kan worden verklaard doordat bij de berekening van de BV geen rekening wordt gehouden met bepaalde aftrekposten zoals
hypothecaire leningen, werkelijke kosten, onderhoudsgelden, enz. Omgekeerd
dienen belastingplichtigen die enkel een pensioen genieten of de gezinnen waarvan één van de twee echtgenoten een bezoldiging als werknemer en de andere
een pensioen geniet, meestal een aanzienlijke belastingtoeslag te betalen.

87

In het algemeen wekt het feit dat de negatieve inkohieringen veel hoger uitvallen
dan de positieve inkohieringen20 de indruk dat de berekeningswijze niet geschikt
is voor alle typegevallen. De berekeningswijze zou dan ook op een aantal punten
kunnen worden aangepast.

Commentaar van
de administratie

De administratie merkt op dat het verschil in aanslagvoeten gebruikt voor de BV
en de PB deels voortvloeit uit de schatting van de indexcoëfﬁciënt voor de BV en
deels uit de regeringsbeslissing om het hefﬁngstarief voor de tweede en derde
schijf aan te passen om budgettaire redenen.
Het Rekenhof benadrukt dat in een systeem van voorhefﬁngen de berekeningswijze van de sommen ingehouden bij de bron zoveel mogelijk moet aansluiten bij
de berekeningswijze van de ﬁnaal verschuldigde belasting. Meer bepaald moet
worden vermeden dat om budgettaire redenen het bedrag van de voorhefﬁng
wordt vastgesteld of behouden op een niveau hoger dan datgene dat in strikte
uitvoering van de ﬁscale wetgeving vereist is om de verschuldigde belasting te
dekken.

20

Negatieve inkohieringen zijn inkohieringen die aanleiding geven tot de terugbetaling van de teveel
ontvangen voorhefﬁng in vergelijking met de uiteindelijk ingekohierde belasting. Bij positieve inkohiering moet worden bijbetaald. Voor het aanslagjaar 2002 (toestand op 30 juni 2003) beliepen de
negatieve inkohieringen nagenoeg 4.332 miljoen euro ten opzichte van 3.423 miljoen euro positieve
inkohieringen.
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4.4
88

Organisatie van de diensten

Daar de meeste ontvangkantoren slechts over één personeelslid beschikken voor
de behandeling van de BV, kan de afwezigheid van één personeelslid wegens
ziekte of verlof leiden tot problemen bij de opvolging van de aangiften en de
betalingen van de BV. Dit kan eventueel worden opgelost door de oprichting van
gecentraliseerde en gespecialiseerde bureaus per belastingtype (bedrijfsvoorhefﬁng, onroerende voorhefﬁng, roerende voorhefﬁng). Deze werkwijze zou bijdragen tot een betere kennis van elk belastingtype. Het zou eveneens een oplossing
kunnen bieden voor problemen die ontstaan bij afwezigheid van personeelsleden
die een sleutelrol vervullen voor de belasting in kwestie (OV, BV en RV).
De administratie heeft hierop geantwoord dat een poging in die zin reeds werd
ondernomen in de jaren tachtig, maar dat ze werd opgegeven omdat eenzelfde
belastingplichtige in dat geval zou afhangen van meerdere ontvangkantoren al
naargelang het belastingtype. Dit leidde voor de belastingplichtigen tot ondoorzichtigheid op het vlak van de betalingen.

24

Commentaar van
de administratie
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Bijlage 1: Vergelijking van de berekeningswijze van de bedrijfsvoorhefﬁng met die van de personenbelasting

Om beide systemen te kunnen vergelijken worden ze in volgende tabel parallel
ontwikkeld:
Personenbelasting (PB)

Bedrijfsvoorhefﬁng (BV)21

Bruto jaarinkomen

Bruto jaarinkomen

– Sociale bijdragen (RSZ)

– Sociale bijdragen (RSZ)

= Bruto belastbaar jaarinkomen

= Bruto belastbaar jaarinkomen

– Forfaitaire beroepskosten (1)

– Forfaitaire beroepskosten (1)

= Netto belastbaar jaarinkomen

= Netto belastbaar jaarinkomen

x Belastingvoet (2)

x Belastingvoet (2)

= (bruto) basisbelasting

= (bruto) basisbedrag van BV

– Belastingvermindering (3)

– Belastingvermindering (3)

– Bijzondere vermindering voor pensioen
(4)

– Bijzondere vermindering voor pensioen
(4)

+ Aanvullende lokale belastingen
= Verschuldigde belasting

= Verschuldigde jaarlijkse BV22
/ 12 maanden
= Verschuldigde maandelijkse BV

Beide berekeningswijzen gaan uit van het bruto jaarinkomen. Het bruto jaarinkomen verminderd met de afhoudingen voor de sociale zekerheid geeft het bruto
belastbaar jaarinkomen. Van het bruto belastbaar jaarinkomen worden vervolgens
de forfaitaire beroepskosten (1) afgetrokken. Op het aldus bekomen bedrag
(het netto belastbaar jaarinkomen) wordt de belastingvoet (2) toegepast om de
basisbelasting of het basisbedrag van BV te berekenen, waarvan vervolgens de
belastingvermindering voor de belastingvrije sommen (3) wordt afgetrokken en
waaraan de aanvullende lokale belastingen (de agglomeratie- en gemeentebelasting) worden toegevoegd23. Het aldus bekomen bedrag vertegenwoordigt de
door de belastingplichtige verschuldigde belasting (kolom PB) of het bedrag van
de BV dat door de schuldenaar moet worden afgehouden van de bezoldiging die
maandelijks wordt betaald of toegekend (kolom BV).
Opmerking: inzake pensioenen geldt dezelfde redenering, op twee uitzonderingen
na: de forfaitaire beroepskosten zijn niet van toepassing en er is een bijzondere
belastingvermindering voor pensioen (4).

21

De bedragen en percentages vermeld in bijlage 1 met betrekking tot de bedrijfsvoorhefﬁng werden overgenomen uit bijlage III van het KB/WIB 92 (aanslagjaar 2004, inkomsten 2003) en uit de
omzendbrief Ci. D19/553.054/IM Sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorhefﬁng
verschuldigd op de bezoldigingen of pensioenen betaald vanaf 1 januari 2003.

22

Het bedrag van de BV dat door de belastingschuldige bij de bron moet worden ingehouden op de
maandelijkse bezoldiging, wordt bekomen door het ‘jaarlijks’ verschuldigd bedrag door twaalf te
delen.

23

In de BV zijn de aanvullende lokale belastingen verrekend in de belastingvoet.
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(1) Voor de aftrek van de forfaitaire beroepskosten gelden bij de berekening van
de BV en de PB dezelfde percentages. Wat het aanslagjaar 2004 betreft zijn er
echter (erg) kleine verschillen tussen beide tabellen in de grensbedragen voor de
overgang van trap naar de volgende24.
Tabel voor de bedrijfsvoorhefﬁng
Bruto jaarinkomen (in euro)

Forfaitaire beroepskosten (in euro)

Tot 4 490,00

25 %

Van 4 490,01 tot 8 930,00

1 122,50 + 10 % van de schijf boven
4 490,00

Van 8 930,01 tot 14 860,00

1 566,50 + 5 % van de schijf boven
8 930,00

Van 14 860,01 tot 52 760

1 863,00 + 3 % van de schijf boven
14 860,00

Meer dan 52 760,00

3 000 (maximum)

Tabel voor de personenbelasting25
Bruto jaarinkomen (in euro)

Forfaitaire beroepskosten (in euro)

Tot 4 500,00

25 %

Van 4 500,01 tot 8 930,00

1 125,00 + 10 % van de schijf boven
4 500,00

Van 8 930,01 tot 14 870,00

1 568,00 + 5 % van de schijf boven
8 930,00

Van 14 870,01 tot 52 703,33

1 865,00 + 3 % van de schijf boven
14 870,00

Meer dan 52 703,33

3 000 (maximum)

(2) De belastingvoeten die voor de berekening van de BV moeten worden
gebruikt, zijn hoger dan die vermeld in artikel 130 van het WIB 92 voor de berekening van de personenbelasting. Het verschil is gelijk aan de belastingvoet van
de PB verhoogd met 6,7 %26, d.i. de gemiddelde belastingvoet van de aanvullende
agglomeratie- en gemeentebelasting. Voor de berekening van de BV worden de
aanvullende belastingen dus berekend op het bedrag van het netto belastbaar
inkomen (d.w.z. vóór aftrek van de belastingvrije sommen) terwijl de aanvullende
belastingen voor de berekening van de PB worden berekend op het bedrag van
de basisbelasting na aftrek van de belastingvrije sommen. Bij de berekening van
de aanvullende belastingen wordt dus rekening gehouden met de belastingvrije
sommen in de PB maar niet in de BV.
Wat de bedragen betreft, gaat de schaal van de belastingvoeten voor de BV
sneller over naar de derde trap (vanaf een netto belastbaar jaarinkomen van meer
dan 9 290 euro) en dus naar een hogere belastingvoet dan bij de schaal van de
belastingvoeten in de PB (vanaf 9 740 euro). De overgang naar de vierde trap

24

Wat betreft het aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004) zijn beide tabellen identiek.

25

WIB 92, artikel 51 (aanslagjaar 2004, inkomsten 2003).

26

TBV = TPB + (6.7*TPB)/100
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vindt ook sneller plaats in de BV (vanaf een inkomen van 13 450 euro) dan in
de PB (vanaf 14 530 euro). De overgang naar de hoogste belastingschijf vindt
enigzins eerder plaats in de BV27.
Tabel voor de bedrijfsvoorhefﬁng
Netto belastbaar jaarinkomen (in euro)

Basisbelasting (in euro)

Van 0,01 tot 6 840,00

26,675 %

Van 6 840,01 tot 9 290,00

1 824,57 + 32,01 % van de schijf boven
6 840,00

Van 9 290,01 tot 13 450,00

2 608,82 + 42,68 % van de schijf boven
9 290,00

Van 13 450,01 tot 29 710,00

4 384,31 + 48,015 % van de schijf boven
13 450,00

Meer dan 29 710,00

12 191,55 + 53,35 % van de schijf boven
29 710,00

Tabel voor de personenbelasting28
Bruto jaarinkomen (in euro)

Forfaitaire beroepskosten (in euro)

Van 0,01 tot 6 840,00

25 %

Van 6 840,01 tot 9 740,00

1 710,00 + 30 % van de schijf boven
6 840,00

Van 9 740,01 tot 14 530,00

2 580,00 + 40 % van de schijf boven
9 740,00

Van 14 530,01 tot 29 740,00

4 496,00 + 45 % van de schijf boven
14 530,00

Meer dan 29 740,00

11 340,50 + 50 % van de schijf boven
29 740,00

(3) De belastingverminderingen29 bestaan uit een belastingvrijstelling van een
gedeelte van de inkomsten (de belastingvrije som). Dat gedeelte wordt vermeerderd voor kinderen ten laste en andere gezinslasten.
De belastingverminderingen in de BV zijn meestal hoger dan die in de PB.

27

Wat betreft het aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004) geldt dezelfde commentaar. Er dient echter te
worden opgemerkt dat voor de berekening van de BV het bedrag zal worden vermeerderd met 7 %
en niet meer met 6,7 % om rekening te houden met de gestegen aanvullende belastingen.

28

WIB 92, artikel 130 (aanslagjaar 2004, inkomsten 2003).

29

WIB 92, artikelen 131 tot 133 (aanslagjaar 2004, inkomsten 2003) en bijlage III van het KB/WIB 92.
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Belastingverminderingen30

Bedrijfsvoorhefﬁng31
(jaarlijks bedrag in euro)

PB32 (basisbedrag in euro)

Alleenstaande

1 229,7233

5 570,00

Iedere echtgenoot

1 229,72

4 610,00

Vrijgestelde basisbedragen

Vermindering voor kinderlast34
1 kind

324,00

1 180,00

2 kinderen

864,00

3 050,00

3 kinderen (enz.)

2 304,00

6 830,00

Alleenstaande behalve als
de inkomsten uit pensioenen bestaan

264,00

Niet van toepassing35

Niet-hertrouwde weduwnaar of ongehuwde met
kinderlast

324,00

1 180,00

Uit de echt gescheiden en
niet-hertrouwd met een
kind verwekt vóór de echtscheiding

Nihil

1 180,00

Begunstigde is gehandicapt

324,00

1 180,00

Begunstigde met personen
ten laste

324,00 per persoon ten
laste

1 180,00 per persoon ten
laste

Begunstigde met
gehandicapte ten laste

324,00 per persoon ten
laste

1 180,00 per persoon ten
laste

Voor groepsverzekering
of extralegale verzekering
tegen ouderdom of
overlijden

Ja

Ja

Andere verminderingen

30

Alle verminderingen kunnen worden gecumuleerd maar het totaal ervan kan echter niet groter
zijn dan het bedrag van de basisbelasting. De tabel vermeldt enkel de meest gebruikelijke verminderingen.

31

Bijlage III van het KB/WIB 92. Het gaat om nettobedragen die rechtstreeks in mindering worden
gebracht van de basis-BV.

32

Alle belastingverminderingen worden verrekend met de diverse opeenvolgende schijven van de
belastingvoeten, te beginnen met de laagste schijf. Het bekomen bedrag wordt in mindering
gebracht op de basisbelasting.

33

Wat betreft de BV wordt – ongeacht of de begunstigde van de inkomsten al dan niet een alleenstaande is – het bedrag van 4 610 euro in aanmerking genomen waarop de belastingvoet (BV)
wordt toegepast die geldt voor een bezoldiging van die omvang, namelijk 26,675 %; dat geeft een
vermindering van 1 229,72 euro. De vermindering voor alleenstaande wordt in aanmerking genomen via de andere verminderingen.

34

Een gehandicapt kind telt in beide berekeningswijzen voor twee kinderen.

35

Zie voetnoot 33.
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(4) Tenslotte is de bijzondere vermindering voor pensioen van toepassing
op de belastingplichtigen waarvan het belastbaar inkomen uitsluitend uit pensioenen bestaat. De maximale bijzondere vermindering voor pensioenen bedraagt
2 202,00 euro per jaar en per belastingplichtige in de BV36 en 1 612,87 euro voor
een alleenstaande en 1 882,54 euro voor de beide echtgenoten in de PB37.
De bijzondere vermindering wordt als volgt in mindering gebracht:
•

Volledig als het jaarlijks bedrag van het pensioen (netto belastbaar jaarinkomen) niet meer bedraagt dan 17 850 euro voor de BV en17 870 euro
voor de PB.

•

Gedeeltelijk in de BV als het jaarlijks bedrag van het pensioen (netto belastbaar jaarlijks inkomen) ligt tussen 17 850 en 35 700 euro; dat gedeelte
wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

(1/3 * 2 202) + (2/3 * 2 202 * 35 700 – jaarlijks bedrag van het pensioen)
17 850
•

Gedeeltelijk in de PB als het jaarlijks bedrag van het pensioen (netto belastbaar jaarlijks inkomen) ligt tussen 17 870 en 35 730 euro; dat gedeelte
wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

(1/3 * 1 882,5438) + (2/3 * 1 882,5439 * 35 730 – jaarlijks pensioenbedrag)
17 870
•

Ten belope van 1/3 als het jaarlijks bedrag van het pensioen (netto
belastbaar jaarlijks inkomen) 35 700 euro of meer bedraagt in de BV en
35 730 euro voor de PB.

Het verschil tussen de PB en de BV wat betreft de bedragen die in aanmerking
worden genomen voor de berekening van de bijzondere vermindering voor pensioen brengt geen grote schommelingen teweeg.
Voor de berekening van de PB geldt daarentegen echter dat wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd en zij beiden inkomsten
hebben, worden die per soort en per categorie samengeteld om de bijzondere
belastingvermindering voor pensioen te bepalen40. Deze belastingvermindering
wordt slechts eenmaal per gezin toegepast. Indien er andere inkomsten zijn dan
pensioenen, wordt de vermindering berekend in verhouding van het aandeel van
die inkomsten tot de totale gezinsinkomsten.
Omgekeerd wordt de bijzondere belastingvermindering voor pensioen voor de BV
berekend per persoon. De inkomsten van de echtgenoten worden voor de berekening van de vermindering niet samengevoegd, maar elk apart beschouwd.
Daarom geldt een veel grotere belastingvermindering in de BV. Dit leidt tot inhoudingen van BV die veel lager zijn dan de uiteindelijke aanslag in de PB waardoor
aanzienlijke belastingsupplementen moet worden betaald.

36

Omzendbrief Ci. D19/553.054/IM m.b.t. de sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorhefﬁng verschuldigd op bezoldigingen of pensioenen betaald vanaf 1 januari 2003.

37

Artikelen 146 tot 154 van het WIB (aanslagjaar 2004, inkomsten 2003).

38

Voor een alleenstaande geldt een bedrag van 1 612,87 euro, voor beide echtgenoten samen
1 882,54 euro.

39

Idem.

40

WIB 92, artikel 150.
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Bijlage 2: Antwoord van de minister

Vertaling

Federale Overheidsdienst Financiën
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën

Brussel, 9 juni 2005

Rekenhof
De heer F. VANSTAPEL
Eerste Voorzitter
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Uw brief van 27.04.2005, ref.: A6-2.075.013L9
Onze ref.: CABFIN/FIS/LV/EP/132919

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Ik heb geen fundamentele opmerkingen over het verslag van het Rekenhof van
27 april 2005 betreffende de berekening en de inning van de bedrijfsvoorhefﬁng.
In de Nederlandse tekst is echter een fout geslopen bij nummer 53, 4e lid, van het
verslag, waarin de aangifte BV wordt bedoeld en niet de aangifte PB.
Wat de controle van de berekening van de bedrijfsvoorhefﬁng betreft, vraag ik
aan mijn administratie om de problemen grondig te onderzoeken.

Met de meeste hoogachting.

Didier REYNDERS (w.g.)
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