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LIJST VAN AFKORTINGEN
AOIF

Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

BBI

(Administratie van de) Bijzondere Belastingsinspectie

BCIV/RP

Belastingcentrum voor informatieverwerking/rechtspersonen

BIC

Dienst voor bijstand en interne controle

BUPO-IVBRP

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

BTW

Belasting over de Toegevoegde Waarde

Com.IB. 1992

Commentaar op het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

CTK

Centraal taxatiekantoor

DB

(Administratie van de) Directe Belastingen

EVRM

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

EA inspecteur

Eerstaanwezend inspecteur

ICPC

Inning Comptabiliteit-Perception Comptabilité

K.B.

Koninklijk besluit

K.B./W.I.B. 1992
RSZ

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het W.I.B.
1992
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

W.I.B. 1992

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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CONTROLE OP DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

0. SITUERING VAN HET ONDERZOEK
Onderhavig onderzoek kadert in de algemene controleopdracht van het Rekenhof op de fiscale
ontvangsten (1).
In toepassing van artikel 4 van het "Protocol van 22 december 1995 betreffende de controle op
de fiscale ontvangsten door het Rekenhof" werd met de brief van het Rekenhof van 23 oktober
1997, kenmerk A6 – 1.275.081 B1, aan de heer J.C. TILLIET, Directeur-generaal van de Administratie van de Directe Belastingen aangekondigd dat het Rekenhof een audit zou uitvoeren met
betrekking tot de aangifte in de vennootschapsbelasting en de daarop binnen de aanslagtermijnen
bepaald in de artikelen 353 en 354, eerste lid, W.I.B. 1992 uitgevoerde onderzoeken en controles.
Er werd onderzocht hoe degelijk de administratie zich heeft georganiseerd en te werk gaat om
deze taak naar behoren uit te voeren. Indien er (ter illustratie) cijfers worden vermeld, hebben
deze, tenzij anders vermeld, betrekking op het aanslagjaar 1995 (2).
Het ontwerp-verslag werd door het Rekenhof conform de bepalingen van het protocol overgezonden aan de Directeur-generaal van de Administratie van de ondernemings- en de inkomensfiscaliteit. De administratie werd bij brief van 23 februari 2000, kenmerk N6 – 1.275.081 N1,
uitgenodigd binnen een termijn van één maand opmerkingen of bedenkingen bij dat ontwerpverslag aan het Rekenhof te laten geworden.
Ondanks een herinneringsbrief van 19 april 2000, kenmerk N6 – 1.275.081 N3, ontving het Rekenhof aanvankelijk geen reactie van de administratie.
Vervolgens werd het ontwerp-verslag door het Rekenhof in algemene vergadering vastgesteld te
zijner zitting van 30 mei 2000 en bij brief van dezelfde datum, kenmerk A6 – 1.275.081 B3,
overgezonden aan de Minister van Financiën.
Met brief van 19 juli 2000 verontschuldigde de Minister van Financiën zich voor het uitblijven
van een reactie vanwege de AOIF en deelde hij mee bij deze administratie op een spoedig antwoord te hebben aangedrongen.
1) Artikel 180 van de gecoördineerde Grondwet.
2 ) Met betrekking tot het aanslagjaar 1995 liep de gewone aanslagtermijn van 3 jaar af op 31 december 1997, zodat
de resultaten van het onderzoek, dat in 1998 op het terrein werd uitgevoerd, voor dit aanslagjaar een volledig en correct beeld geven.
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Ondertussen had de Directeur-generaal van de AOIF met brief van 14 juli 2000 alsnog een "memorie van antwoord" aan het Rekenhof laten geworden "voor zover het nog kan dienen".

De "memorie van antwoord" van de AOIF wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.
*
*

*

De volgende tabel (bedragen in miljoen BEF) geeft een beeld van de budgettaire relevantie van
het gevoerde onderzoek.

Aanslagjaar
1995
Aanslagjaar
1996
Aanslagjaar
1997

Aantal uitgereikte aangiften

Verrekende voorafbetalingen

Verrekende
voorheffingen

Positieve kohieren

Negatieve
kohieren

264.995

147.811

40.193

81.942

-38.631

280.100

170.801

38.826

71.947

-39.965

289.887

189.890

35.200

82.500

-46.850

Bron : De jaarverslagen van de Algemene administratie van de belastingen (3)

De budgettaire ontvangsten die via de voorafbetalingen en de voorheffingen worden gerealiseerd
worden in de aangiften met de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend. Deze aangiften
vormen de basis voor de kohieren. Alhoewel het kohier het verschuldigde saldo (positief of negatief) vermeldt, wordt het totaal verschuldigde bedrag aan vennootschapsbelasting ingekohierd
en vormt het kohier ook de uiteindelijke juridische titel voor het definitief verwerven van de eerder ontvangen voorafbetalingen en voorheffingen.
Het beheer en de imputatie van de aangiften in de vennootschapsbelasting zijn derhalve noodzakelijk voor het definitief verwerven van jaarlijks ca. 250 miljard BEF.

3 ) Jaarverslagen :
- 1997, blz. 7 en 29;
- 1998, blz. 45 en 87.
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1. BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK
1.1. VOORWERP VAN HET ONDERZOEK EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSTERREIN
Het onderzoek had in essentie betrekking op de organisatie en de uitvoering van de beheersverrichtingen door de (klassieke) controlekantoren met betrekking tot de (al dan niet) ingediende
aangiften in de vennootschapsbelasting.
Daarnaast hebben deze controlekantoren ook een controletaak (inordestellingen, beheerscontroles) met betrekking tot deze dossiers die niet door de controlecentra worden onderzocht. De organisatie en de uitvoering van deze controletaak werd niet onderzocht.
Deze aangiften moesten worden ingediend bij de 81 Vlaamse, 35 Waalse en 35 Brusselse (klassieke) controlekantoren vennootschapsbelasting (4).
De controlekantoren vennootschapsbelasting staan mee in voor het bijhouden van het repertorium der rechtspersonen en (tot voor kort) voor het verzenden van de aangiften naar de belastingplichtigen.
De ingediende aangiften moeten op hun geldigheid worden gecontroleerd.
Bij niet-indiening moeten acties worden ondernomen om alsnog de indiening te bekomen.
Bij laattijdige indiening en bij niet-indiening kunnen (moeten) sancties en/of een aanslag van
ambtswege worden toegepast.
Bij blijvende niet-indiening moet een belastbare grondslag worden bepaald teneinde te kunnen
inkohieren.
De aangiften en de ambtshalve bepaalde belastbare grondslagen moeten worden geïmputeerd
(ingevoerd in een geautomatiseerd bestand dat de kohieren uitprint) en de informatiedragers
moeten worden ingevuld. Beide documenten (kohieren en informatiedragers) vormen de basis
voor de statistieken, die de noodzakelijke informatie leveren voor, enerzijds, de stand en wijze
van uitvoering van de opgelegde taken en, anderzijds, het beoordelen en bijsturen van het gevoerde beleid.
Schematisch voorgesteld gaat het over de volgende beheersverrichtingen :

4) In specifieke gevallen moesten de aangiften evenwel worden ingediend bij het controlecentrum Oostende, het
controlecentrum La Louvière of bij de voor het ganse land bevoegde controlecentra Brussel 1 of Brussel 2 of bij het
ook voor personenbelasting bevoegde kantoor Comines-Warneton.
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BEHEERSTAAK
basisvoorwaarden
- input

beheer van de
kardex =
repertorium der
rechtspersonen
indieningstermijn
afhankelijk van
afsluitingsdatum
boekjaar en/of uitstel
tijdige
indiening

geldigheidscontrole is in
orde

geen
indiening

neen

reactie
binnen 8
dagen

acties

ja

ja

imputatie van
informatiedrager

algemene +
fiscale
statistiek

controletaken

neen

laattijdige
indiening

nog steeds
geen
indiening

sanctiebeleid +
bepaling aanslag
van ambtswege

eventuele
latere
ontlasting
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1.2. UITGANGSPUNT VAN HET ONDERZOEK
De klassieke controlekantoren (in de toekomst : beheerscentra) vormen de “natuurlijke” (eerstelijns)-aanspreekmogelijkheid voor de belastingplichtige “klant”, die verder slechts bij de in principe zesjaarlijkse grondige controle of bij problemen (fraude of betalingsmoeilijkheden) met de
andere diensten zal worden geconfronteerd. Een nauwkeurige, tijdige, snelle en doortastende afhandeling van de dossiers, wat impliceert dat nalatige belastingplichtigen voldoende worden
aangespoord, is nodig om de gelijke behandeling te waarborgen ten aanzien van de “klanten”
die, “tot bewijs van het tegendeel”, te goeder trouw hun burgerplicht nakomen en draagt aldus bij
tot het creëren van een positief imago naar de burger toe.
Deze correcte vestiging van de belasting door de controlekantoren op basis van de ingediende
aangiften is een noodzakelijke voorwaarde, enerzijds, om de fiscale inkomsten te realiseren en,
anderzijds, om de belastingplichtigen op een gelijke manier te behandelen : de inning (ontvangst), de controle (selectie van dossiers, controlecentra) en de invordering (ontvangkantoren)
vloeien eruit voort en zijn ervan afhankelijk.
Bovendien is de hiërarchische overheid (hoofdbestuur) voor haar geautomatiseerde bestanden en
statistieken (beheersinformatie) ook afhankelijk van de imputaties en van de ingevulde informatiedragers.
De essentiële rol van de controlekantoren werd door de Administrateur-generaal van de belastingen, de heer De Greef, onderstreept in de Commissie voor de Financiën en de Begroting van 25
november 1997 : “…Algemeen kan worden gesteld dat de beheerstaak die de “klassieke” diensten waarborgen van essentieel belang is omdat zij een groot deel van de fiscale inkomsten verzekert; die beheerstaak vormt overigens de onmisbare basis voor een grondige en productieve
verificatie.” (5)
Als uitgangspunt werd derhalve weerhouden dat de bedrijfszekere werking van deze controlekantoren essentieel is voor de correcte toepassing van de fiscale wetgeving en bijgevolg dus ook
voor de correcte vestiging (en nadien inning), op een manier die voor alle belastingplichtigen
gelijk is, van de verschuldigde belasting.
Vermits het hier gaat over de correcte en gelijke toepassing van de belastingwet (dus van openbare orde) en over de diensten die in de huidige organisatie de as vormen waarrond de vestiging
van de belasting draait kan het beoordelingscriterium daarbij niets anders dan “de perfectie”
zijn : in een rechtsstaat moet de volledige en correcte (nauwkeurige, tijdige, snelle en doortastende) uitvoering van deze taken worden nagestreefd.

5) Rijksmiddelenbegroting voor het jaar 1998, Parl. St., Kamer 1997-98, nr. 1250/7, 16.
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1.3. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Met dit uitgangspunt voor ogen werd de kwaliteit van uitvoering van de beheerstaak zelf onderzocht.
Daarnaast werd ook nagegaan of de basisvoorwaarden voor deze bedrijfszekere werking zijn
vervuld : voldoende personeel en materiële ondersteuning, duidelijke en werkbare wetgeving,
voldoende en heldere instructies.
De doelstelling was om, ondanks de methodologische beperkingen (zie verder) van het onderzoek, toch een antwoord te kunnen geven op de hieronder gestelde onderzoeksvragen, waarin de
ingezette middelen en de uitgevoerde beheersverrichtingen verder worden gebundeld en uitgediept.
Dit moest dan leiden tot, enerzijds, het formuleren van een kwalitatief oordeel over de bedrijfszekere werking van de controlekantoren bij het uitvoeren van de beheerstaak en dus, ruimer gesteld, over de correcte en dus gelijke toepassing van de belastingwet en, anderzijds, het doen van
aanbevelingen en/of suggesties.
1.4. ONDERZOEKSVRAGEN
1. Is over het algemeen voldaan aan de “basisvoorwaarden”, nodig om de beheerstaak uit te voeren? Hier wordt dus de vraag gesteld naar de input (personeel en informatica-uitrusting) en
naar de ondersteunende processen ( circulaires en instructies).
2. Hoe wordt het geautomatiseerd repertorium der rechtspersonen (KARDEX) beheerd?
Dit bestand vormt voor elk controlekantoor het “klantenbestand”.
De inhoud van dit bestand moet correct, actueel en volledig zijn, omdat dit bestand het vertrekpunt van de ganse belastingcyclus is.
3. Hoe worden de werkzaamheden met betrekking tot de ingediende aangiften uitgevoerd, met
daarbij oog voor :
- de controle op de naleving van de geldigheidsvereisten;
- de indieningstermijnen en de procedures voor uitstel;
- de behandeling van de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden?
4. Hoe worden de werkzaamheden met betrekking tot niet-ingediende aangiften uitgevoerd, met
daarbij oog voor :
- de “nalatige niet-indieners” : de ondernomen (te ondernemen) acties opdat de aangifte
alsnog zou worden ingediend;
- de “onwillige niet-indieners” : omvang en identiteit;
- de “onwillige niet-indieners” : aanpak?
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5. Hoe worden de voorgeschreven sancties (boete en/of belastingverhoging) toegepast? Wordt
de aanslag van ambtswege systematisch toegepast? Met andere woorden, hier wordt onderzocht of er sprake is van een sanctiebeleid.
6. Hoe worden de werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen en imputeren van de informatiedragers uitgevoerd? Deze werkzaamheden zijn nodig voor de administratieve verwerking van de aangifte en voor de automatische berekening en inkohiering van de verschuldigde
belasting.

1.5 METHODOLOGIE
1.5.1. Vooronderzoek
Er werd begonnen met het repertoriëren van alle diensten die zich met de vennootschapsbelasting bezighouden.
De relevante wetteksten, parlementaire vragen, begrotingsdocumenten en jaarverslagen van het
Ministerie van Financiën werden gerepertorieerd en geraadpleegd.
Alle interne instructies en circulaires die op het onderzoek betrekking hebben werden gerepertorieerd.
Er werd een inventaris opgesteld van de in de controlekantoren te verrichten taken en controles,
met inbegrip van de op te stellen staten en de te raadplegen listings en bestanden.
Aan de hand van het interne-auditrapport "Prodisoc" (over de efficiëntie van de controlekantoren
vennootschapsbelasting) konden sommige risico's worden gedetecteerd.
Dit vooronderzoek werd afgesloten met een voorlopige “analyse van de interne controle en een
bespreking van de vastgestelde risico’s”.
1.5.2. Statistieken
In een eerste onderzoeksfase werden met betrekking tot het aanslagjaar 1995 bij het hoofdbestuur, enerzijds, de algemene (of globale) statistiek en, anderzijds, de "fiscale statistiek" (beide
gebaseerd op de ingevulde informatiedragers, en de daaruit voortvloeiende imputaties en kohieren) opgevraagd.
De op de controlekantoren te raadplegen lijsten van laattijdige en/of niet-ingediende aangiften
konden niet centraal worden afgeprint. Deze listings werden daarom rechtstreeks bij de controlekantoren opgevraagd.
Aan de hand van deze statistieken en listings werd een excel-gegevensbestand samengesteld,
waarin, per controlekantoor, de voor het onderzoek relevante gegevens werden opgenomen.
Op deze wijze werd voor het aanslagjaar 1995 een globaal overzicht bekomen van de kantoren,
de dossiers en de uitgevoerde werkzaamheden.
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1.5.3. Interviews
In deze onderzoeksfase werden eveneens gesprekken gevoerd met ambtenaren van de controlekantoren en werden de diensten bezocht die instaan voor het toezicht op en de ondersteuning van
de controlekantoren, zelfs al behoorde de werking van deze diensten niet tot het onderzoeksterrein.
Inhoudelijk gingen deze gesprekken over de in het interne-auditrapport en in de statistieken en
listings aan het licht gekomen zwakke punten en risico’s en over de problemen, waarmee de
mensen op het terrein worden geconfronteerd.
1.5.4. Vragenlijst
Het met betrekking tot het aanslagjaar 1995 aangelegde gegevensbestand, enerzijds, en de gesprekken en interviews, anderzijds, vormden de noodzakelijke basis voor een vragenlijst, aan de
hand waarvan het onderzoek daarna op het terrein werd uitgevoerd. Aldus werd op datum van 10
september 1998 het oordeel gevraagd van de leidende ambtenaren die op het terrein met de beheersverrichtingen en de daarmee samenhangende risico’ s en problemen moeten omgaan.
In deze vrij uitgebreide vragenlijst werd in het bijzonder gepeild naar de zwakke punten, risico’ s
en problemen die uit de statistieken en de interviews naar voren waren gekomen.
Deze vragenlijst werd toegezonden aan 101, aan de hand van de risico-analyse, geselecteerde
controlekantoren.
Bijkomend werden aan een deel van deze kantoren, die, blijkens het aangelegde gegevensbestand, veel meer dan gemiddeld met het probleem der niet-aangifte werden geconfronteerd, meer
gedetailleerde vragen over deze specifieke problematiek gesteld.
De respons op de vragenlijst was groot (85/101); de antwoorden waren meestal relevant.
De antwoorden op de vragenlijst en de cijfers van de statistieken werden niet via een steekproef
ter plaatse in de controlekantoren nagezien.
Toch is het Rekenhof van oordeel dat door de zeer ruime opzet van de vragenlijst en de zeer grote respons voldoende betrouwbare gegevens werden bekomen om een kwalitatief oordeel uit te
spreken over de gestelde onderzoeksvragen.
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2. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
2.1. IS

OVER HET ALGEMEEN VOLDAAN AAN DE

“BASISVOORWAARDEN”,

NODIG OM DE BE-

HEERSTAAK UIT TE VOEREN?

Inleiding
De bevindingen vloeien voort uit het (theoretisch) vooronderzoek en uit de antwoorden van de
EA inspecteurs op de vragenlijst en dus uit hun uiteraard subjectieve perceptie. Het was hierbij
niet zozeer de bedoeling de efficiëntie van de kantoren te meten of met elkaar te vergelijken,
maar wel een zicht te krijgen op de ingezette middelen en op gebreken in de organisatie.
- Is er voldoende personeel en is dit voldoende gekwalificeerd?
- Is er voldoende materiële ondersteuning?
- Zijn er voldoende en goede instructies en zijn deze gekend?
Er werden geen normen vooropgesteld, al wordt er met betrekking tot het personeel wel verwezen naar de in het kader van de herstructurering gepubliceerde personeelsformaties. Het was nuttig en relevant om de problemen en de noodsituaties waarmee de ambtenaren op het terrein worden geconfronteerd op te sporen.
Gezien de grote respons op de vragenlijst winnen de bevindingen aan belang.
2.1.1. Personeel
2.1.1.1. Situering
De administratie is nog steeds in volle hervorming.
Het aantal uit te voeren taken van de controlekantoren - toekomstige beheerscentra – is evenwel
bekend.
De bedrijfszekere werking blijft essentieel. In een antwoord op een parlementaire vraag (6) met
betrekking tot de start van de AOIF verklaarde de Minister van Financiën het volgende :
“…De zogenaamde beheersactiviteiten, uitgevoerd door de klassieke diensten, mogen
immers niet te veel worden verstoord. Die activiteiten verzekeren inderdaad een groot
deel van de fiscale ontvangsten en vormen de noodzakelijke en onontbeerlijke basis van
een productieve grondige verificatie”.
Bij de oprichting van de AOIF (tweede fase van de herstructurering) werd de personeelsformatie
van de Administratie van de Directe Belastingen vastgelegd in het K.B. van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën (B.S. van 31 juli 1997). Dit
K.B. werd begeleid door een dienstnota van de Administratie van de Directe Belastingen van

6) Vragen en Antwoorden, Senaat, 21 april 1998, blz. 3708.
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27 juni 1997 (7), die het mogelijk maakte in een overgangsperiode, enerzijds, het aantal naar de
controlecentra van de toekomstige AOIF over te hevelen ambtenaren en, anderzijds, het aantal na
deze transfer in de klassieke controlekantoren overblijvende ambtenaren te bepalen.
Bij K.B. van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling
van het Ministerie van Financiën (B.S. van 27 maart 1999), zoals gewijzigd door het K.B. van 8
juli 1999 (B.S. van 31 juli 1999), werd de in de dienstnota aangekondigde en in de praktijk gerealiseerde overheveling van ambtenaren naar de AOIF bevestigd.
In het onderzoek werd nagegaan in welke mate de personeelsformatie van de klassieke controlekantoren, zoals die voortvloeit uit de hoger vermelde dienstnota van 27 juni 1997, op 30 juni
1998 was ingevuld.
Naast dit onderzoek naar de aantallen en de verdeling van de personeelsleden werd via de vragenlijst gepeild naar de continuïteit in het leidinggeven, van essentieel belang om een efficiënte
uitvoering van de beheersverrichtingen te waarborgen, en naar de gevolgen op het terrein van de
eventuele niet-invulling van de personeelsformaties.
2.1.1.2. Bevindingen
Bezettingsgraad
Uit de onderstaande grafiek blijkt de bezettingsgraad per directie in de klassieke controlekantoren. De grafiek is gebaseerd op statistische gegevens van de dienst personeel, waarbij geen rekening is gehouden met het werken aan verminderde prestaties.

7) Wat de controlekantoren vennootschapsbelasting betreft voorziet de bijlage bij deze dienstnota in een personeelsformatie van 1.335 ambtenaren (alle niveaus samengeteld).
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Bron : Statistieken personeelsdienst op 30 juni 1998
Het verschil in bezettingsgraad tussen de verschillende directies valt op.
De Waalse directies kenden gemiddeld een hogere bezettingsgraad dan de Vlaamse directies.
Uiteraard zijn bovenstaande percentages slechts gemiddelden per directie, waardoor extreme situaties zijn afgevlakt. Als antwoord op de vragenlijst werden reële bezettingsgraden genoteerd
van 38,00%, 41,25% en 41,67%.
De voorziene formatie van 1.335 ambtenaren was door 870 ambtenaren ingevuld, contractuelen
inbegrepen. Dit geeft een bezettingsgraad van 65,16%. Van deze 870 ambtenaren werkten er dan
nog een aantal deeltijds.
Continuïteit in de leiding
Aan de actuele (benoemd of ad interim) EA inspecteur (vroeger : hoofdcontroleur) werd gevraagd de hoeveelste dienstleider hij op het kantoor was sinds 1 juli 1994.
De antwoorden wezen op een gemiddelde verandering van EA inspecteur van 3,66; d.w.z. dat in
een tijdspanne van 4 jaar er 3,66 verschillende EA inspecteurs de functie hadden waargenomen.
Vooral in de directie Charlerloi (als geheel) lag de frequentie ruim boven het gemiddelde. In de
directies Brussel I en Charlerloi waren er controlekantoren met 7 opeenvolgende EA inspecteurs
(antwoorden op de vragenlijst op datum van 10 september 1998).
In de Brusselse en Antwerpse directies waren een groot aantal EA inspecteurs ad interim. Ter illustratie : in de controlekantoren van de directie Brussel II (kantoren buitenland niet meegerekend) was geen enkele EA inspecteur benoemd in die functie, in de directie Antwerpen I
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was slechts 37,5% van de EA inspecteurs benoemd (statistieken personeelsdienst, toestand op 30
juni 1998).
Sinds de oprichting van de controlecentra binnen de AOIF zijn vele ervaren controleurs, en
hiermee ook veel kennis en ervaring, uit de controlekantoren verdwenen. Uit het antwoord op
een parlementaire vraag (8) bleek dat er reeds 22 EA inspecteurs als dienstchef waren gedetacheerd naar de controlecentra te Brussel. Door deze breuk bestaat het risico dat de beheerstaak
niet meer correct wordt uitgevoerd.
De kennisoverdracht binnen het kantoor liet soms te wensen over, aangezien het onderzoek aantoonde dat er zelfs controlekantoren waren die niet beschikken over het werkplan (9) van de vorige controleperiodes.
De onervaren EA inspecteur moest terugvallen op de kennis van de overblijvende ambtenaren.
De nood aan welomschreven taken met prioriteitenstelling, aan duidelijke instructies en aan een
degelijke opleiding laat zich dan ook voelen.
Gevolgen op de beheers- en de controletaken in het controlekantoor
Aangezien de beheersverrichtingen de noodzakelijke voorwaarde vormen voor de vestiging van
de belasting en dus prioritair zijn voor het realiseren van de ontvangsten, zal een tekort aan personeel zich wellicht in eerste instantie laten voelen bij de uitvoering van de controletaken.
Dit werd summier onderzocht aan de hand van de volgende criteria.
• Aantal controledossiers per persoon per maand in de controlekantoren
De gegevens hierna hebben betrekking op het theoretisch aantal met betrekking tot het
aanslagjaar 1998 (werkjaar 1998/1999) in het kantoor te controleren dossiers met als bijkomende veronderstellingen dat
- de controlecentra 1/6 van de grondig te controleren dossiers zouden overnemen, wat in
de praktijk niet is gebeurd (10);
- de leidende ambtenaren geen controles doen;
- dat de controleperiode effectief slechts 10 maanden bedraagt.
De bevindingen zijn beperkt tot de directies waarvoor het aantal aangeschreven kantoren
voldoende representatief was.

8) Vragen en Antwoorden, vraag nr. 1298, Senaat, 26 januari 1999, blz. 4821.
9) Werkplan : geeft een overzicht van de tijdens een werkjaar af te handelen dossiers en uit te voeren taken.
10) De respondenten konden op het ogenblik van het beantwoorden van de vragenlijst (10 september 1998) niet zeggen hoeveel en welke dossiers de controlecentra zouden overnemen; dit gegeven was nochtans noodzakelijk voor
het maken van hun eigen planning voor het werkjaar 1998/1999.
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Het gemiddeld aantal dossiers per persoon per maand, onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de dossiers, was dus niet evenredig verspreid over de verschillende directies. Achter deze gemiddelden schuilen extreme waarden van 14,35 dossiers per persoon
per maand tot 63 dossiers per persoon per maand.
Het lijdt geen twijfel dat controlekantoren met een hoger aantal dossiers per persoon per
maand niet dezelfde aandacht kunnen besteden aan de uit te voeren controles als controlekantoren waarbij het aantal dossiers per persoon per maand aanzienlijk lager ligt.

• Aantal en kwaliteit van de door de controlekantoren uitgevoerde beheerscontroles
(vroeger summiere controles) en grondige controles met betrekking tot de aanslagjaren
1994, 1995 en 1996
De hierna vermelde bevindingen zijn afkomstig uit de statistieken, maar worden genuanceerd aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst.
De vergelijking van de cijfers van de met betrekking tot het aanslagjaar 1996 uitgevoerde
controles (11) met de cijfers voor de aanslagjaren 1994 en 1995 leert dat :

11) Hierbij werd in de noemer van de berekende verhoudingen, zowel voor de beheerscontroles als voor de grondige
controles, 2/6 van het totaal aantal te controleren dossiers genomen.
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- het met betrekking tot het aanslagjaar 1996 voorgeschreven aantal beheerscontroles
eind augustus 1998 voor ca. 95% was bereikt (12).
Uit de interviews en de antwoorden op de vragenlijst bleek dat deze beheerscontroles
meestal slechts bestonden uit een zeer vlugge controle op basis van de aanwezige stukken;
- het aantal grondige controles (13) was afgenomen en het voorgeschreven aantal zelfs
niet werd benaderd. Het gebrek aan personeel en de prioritair uit te voeren beheersverrichtingen werden hierbij als hoofdoorzaken vermeld;
- zowel het aantal inkomstenverhogingen als het bedrag ervan een dalende tendens vertoonde.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de hierboven beschreven personeelsproblemen een
invloed hebben op de controleresultaten.

Besluit
• Op 30 juni 1998 was er in de klassieke controlekantoren een gemiddelde bezettingsgraad van
65,16% (870/1335) van de personeelsformatie, zoals die voortvloeit uit de dienstnota van 27
juni 1997 van de Administratie van de Directe Belastingen en die later werd bevestigd in het
K.B. van 25 maart 1999, zoals gewijzigd. Deze gemiddelde bezettingsgraad was bovendien
het resultaat van een nog grotere spreiding over de verschillende directies en over de kantoren
binnen een directie, zodat extreme situaties (tot ca. 40%) voorkwamen. Deze feitelijke situatie
werd in vele kantoren als problematisch omschreven.
• Er was in de controlekantoren weinig continuïteit in de leiding. Zo waren er kantoren met 7
dienstleiders in 4 jaar, terwijl slechts 1 controlekantoor op de 85 respondenten steeds dezelfde
EA inspecteur heeft gehad. In dit verband werd ook vastgesteld dat, sinds de oprichting van
de controlecentra (AOIF), de ervaren EA inspecteurs zijn tewerkgesteld in de controlecentra
en dat nu jonge en meestal onervaren EA inspecteurs (soms waarnemend) de leiding moeten
overnemen in de klassieke controlekantoren.
Uiteraard is er dan een grote nood aan een goede kennisoverdracht of een goede handleiding.
Uit het onderzoek bleken zowel deze noden als het gebrek aan specifieke hulpmogelijkheden.
• Ook werden aanzienlijke verschillen tussen de directies en tussen de kantoren binnen dezelfde
directie vastgesteld in de aantallen te behandelen controledossiers in verhouding tot de effectieve personeelsbezetting van het kantoor. De stijgende tendens van het aantal
12 ) Met betrekking tot het aanslagjaar 1996 liep de aanslagtermijn van 3 jaar (artikel 354 W.I.B. 1992) pas af op 31
december 1998; de controlekantoren voerden gedurende de laatste 4 maanden evenwel in principe geen controles
meer uit met betrekking tot het aanslagjaar 1996.
13) Inclusief de dossiers die vanaf medio 1998 door de controlecentra naar zich toe werden getrokken.
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vennootschappen en het muteren van ervaren personeel naar de controlecentra hebben daarbij
voor het in de klassieke controlekantoren overblijvend personeel tot een algemene verhoging
van de werkdruk geleid. Deze stijging heeft tot gevolg dat de beheersverrichtingen er prioritair worden uitgevoerd en dat de controletaken in de meeste kantoren aan belang verliezen en
enkel op basis van de in het dossier aanwezige stukken gebeuren. Daaruit volgde dan weer
een (logischerwijze) dalend aantal en lagere inkomstenverhogingen.
2.1.1.3. Aanbevelingen
De te verrichten taken, die het voorwerp uitmaakten van het onderzoek, moeten in principe volledig worden uitgevoerd (zie uitgangspunt). Het betreft taken waarvan de werklast vrij nauwkeurig kan worden bepaald, zodat objectieve normen inzake benodigd personeel kunnen worden opgesteld, op basis waarvan dan de personeelsformaties moeten worden voorzien en ingevuld. Het
is wenselijk dergelijke normen te bepalen.
Het Rekenhof is van oordeel dat voor deze taken voldoende personeel, evenwichtig gespreid,
moet worden ingezet en dat alleszins de personeelsformatie volledig moet worden ingevuld.
Op deze manier worden extreem hoge afwijkingen in vergelijking met het gemiddelde van het
aantal te behandelen dossiers per persoon vermeden en wordt de gelijkheid van de belastingplichtigen beter gewaarborgd.
Ook is het Rekenhof van oordeel dat er meer stabiliteit moet worden ingebouwd in de leiding
van de controlekantoren.
Aangezien de klassieke controlekantoren meer en meer de rol moeten vervullen van knipperlicht
(14) van de controlecentra, moeten zij minstens voorzien zijn van een EA inspecteur, die bovendien lang genoeg moet kunnen aanblijven om het nodige overzicht over de dossiers te kunnen
verwerven.
Het is aangewezen de jonge en nog onervaren EA inspecteurs in het leiden van hun kantoor meer
structureel te laten bijstaan door de hiërarchische oversten.

14) In de instructie Ci. RH. 81/510.864 van 16 september 1998, nr. 41 lezen we het volgende: “ De definitieve selectie geschiedt door de leiding van het controlecentrum en gebeurt in overleg met de dienstleiders DB en BTW, respectievelijk bijgestaan door de EA inspecteur A of de directeur, en door de directeur BTW. Dit overleg moet
plaatsvinden in de klassieke diensten en heeft tot doel de ervaring van de dienstleider te laten aan bod komen. Binnen de marge voorzien in het aanvullend controleprogramma voor de grondige verificaties bij de controlecentra
kunnen na de selectie evenwel nog dossiers waarvan de grondige verificatie een dringend karakter heeft, worden
overgemaakt aan de controlecentra.”
De nieuwe instructie Ci. RH. 81/520.957 van 4 augustus 1999, nr. 35 laat de dienstleider evenwel nog enkel toe
“zijn medewerking te verlenen aan het controlecentrum bij de selectie van de grondig te controleren dossiers en als
dusdanig passende suggesties uit te brengen”.
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2.1.2. Informatica-uitrusting
2.1.2.1. Situering
Er bestaat geen norm met betrekking tot het informaticamaterieel dat in de controlekantoren beschikbaar moet zijn. De jaarverslagen van de Algemene administratie van de belastingen vermelden wel de evolutie inzake het aantal werkposten.
Deze werkposten in de controlekantoren zijn via het Belconet (een lokaal netwerk) verbonden
aan regionale minicomputers, die zorgen voor de verwerking van de via de werkposten doorgegeven gegevens. Deze minicomputers staan op hun beurt in verbinding met de Bull mainframe.
Op deze Bull mainframe wordt het repertorium der rechtspersonen centraal bijgehouden en geactualiseerd. Via de werkposten kunnen de controlekantoren talrijke toepassingen consulteren zoals
het repertorium der rechtspersonen en diverse lijsten of gebruik maken van de toepassing works
(geïntegreerde toepassing tekstverwerking, rekenblad en databank).
Vermits vele beheersactiviteiten nu al zijn geautomatiseerd of in de toekomst moeten worden geautomatiseerd, is het van belang dat het personeel hiermee vertrouwd wordt gemaakt en hiervoor
wordt gesensibiliseerd.
Het regelmatig via de werkposten raadplegen en afprinten van de listings is immers nuttig voor
het uitvoeren van controles op de uitvoering van de beheersverrichtingen en op het eventueel tijdig bijsturen van de werkzaamheden.
Het is daarom van groot belang dat de EA inspecteurs zich thuis voelen in de geautomatiseerde
omgeving en optimaal gebruik maken van de geboden mogelijkheden.
2.1.2.2. Bevindingen
De antwoorden op de vragen met betrekking tot het in de klassieke controlekantoren beschikbare
informaticamaterieel waren bijna altijd positief. Het aantal werkposten is voldoende en het aantal
volstaat om een klassiek controlekantoor goed te laten functioneren. Uit de verslagen van het informaticacomité blijkt evenwel dat de Administratie van de Directe Belastingen op 15 december
1998 beschikte over ongeveer 1.850 werkposten (terminale en oudere) die zich niet integreren in
het in opbouw zijnde departementale netwerk en bijgevolg aan vervanging toe zijn.
Het gebruik van de toepassingen werd een eerste maal getest via het verzoek van het Rekenhof
(mailing van maart 1998) aan alle kantoren om een afdruk van de listing van niet-ingediende
aangiftes toe te zenden. Alle kantoren op 1 na hebben deze listing overgezonden.
Een tweede test werd gedaan met de vraag of men voorstander is van de automatisering van het
geven van boetes. Door 4 controlekantoren werd geantwoord dat dit reeds is geautomatiseerd.
Hiermee wordt bedoeld dat het opmaken van de kennisgevingen van boetes (279 F2) en van het
aanslagbiljet (242U) er automatisch, met behulp van een zelf aangelegde databank, gebeurt.
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Er waren ook controlekantoren die zelf een toepassing hadden ontwikkeld om de verbonden ondernemingen (15) in kaart te brengen.
Het gebruik dat van de toepassingen wordt gemaakt verschilt dus van kantoor tot kantoor. Dit is
mede het gevolg van het ontbreken van duidelijke instructies.
De antwoorden beklemtoonden verder de nood aan een centraal geleide informatisering van de
standaardformulieren (vraag om inlichting, aanslag van ambtswege, bericht van wijziging) zodat
een zekere uniformiteit wordt gewaarborgd en het risico op vormfouten wordt verminderd.
2.1.2.3. Aanbevelingen
Een meer algemeen en uniform gebruik van de diverse toepassingen is noodzakelijk.
De invoering van beheerssoftware, die door alle controlekantoren op dezelfde manier wordt aangewend (hiervan werd reeds melding gemaakt in het rapport “Prodisoc” van de Interne-auditcel),
is aangewezen om de informaticatoepassingen op een efficiënte manier te gebruiken.
Om dit te realiseren is een centraal gestuurde aanpak nodig en is er nood aan een duidelijke instructie met betrekking tot het (uniform en efficiënt) gebruik van de informaticatoepassingen bij
het runnen van het kantoor. De door sommige EA inspecteurs ontwikkelde works-toepassingen,
waarvan de meeste van hun collega’s EA inspecteurs en vaak ook hun opvolgers geen weet hebben, kunnen hierbij inspirerend werken.
Meer concreet is er nood aan gecentraliseerde informatisering van standaardformulieren (bv.
vraag om inlichtingen, aanslag van ambtswege, bericht van wijziging), zodat geen tijd verloren
gaat met het zelf opstellen van deze documenten. Een dergelijk geautomatiseerd formulierenboek kan dan via het netwerk worden verspreid. Door gebruik te maken van deze standaardformulieren vermindert ook het risico op het maken van vormfouten.
2.1.3. Circulaires en instructies
2.1.3.1. Situering
Duidelijke en toepasbare instructies (enkel voor de ambtenaren bestemd) en circulaires (ook voor
het publiek) zijn een basisvoorwaarde voor de “correcte” behandeling van de aangiften. Bovendien moeten deze ook voldoende zijn gekend door de EA inspecteur en zijn medewerkers.

15) In deze context wordt met “verbonden” ondernemingen bedoeld : ondernemingen met dezelfde bedrijfsleider(s)
of met dezelfde aandeelhouder(s).

21
2.1.3.2. Bevindingen
Uit het jaarverslag (16) blijkt dat het aantal gepubliceerde bladzijden circulaires in 1997, 2000 en
in 1998, 1910 bedroeg.
De instructies met betrekking tot de beheersverrichtingen zijn verspreid over verschillende teksten waarbij dan nog dikwijls wordt verwezen naar andere teksten.
De instructies worden meestal per datum geklasseerd waarbij het een zoektocht en onmogelijke
opdracht wordt om te beschikken over een gegarandeerd volledige en actuele informatie per onderwerp.
De instructies zijn bovendien van zeer verscheidene instanties afkomstig. De nummering gebeurt
noch systematisch noch doorlopend. De (circulaires en) instructies vermelden wel de brondirectie (-dienst) en een algemeen nummer.
Los daarvan worden ook allerhande nota's, memoranda en mailings rondgestuurd.
Deze manier van werken heeft voor gevolg dat :
- in principe alles even belangrijk is; er worden meestal geen prioriteiten gesteld;
- de diensthoofden nooit zeker kunnen zijn dat zij alle instructies hebben gekregen;
- de mededelingen in de instructies en circulaires worden verondersteld klaar en duidelijk te
zijn en geen aanleiding te geven tot twijfel of interpretatie. Indien de uitvoering moeilijkheden
oplevert, moet de ambtenaar op eigen initiatief verbeteringen uitlokken. Er werd meestal geen
contactpersoon aangeduid. Hierin komt wel langzaam verandering.
Daarnaast zijn er de verouderde "codificaties":
- handleiding taxatie (controlewerkzaamheden);
- handleiding periodieke werkzaamheden (formaliteiten, statistieken), zeer recentelijk toch geactualiseerd;
Ten slotte is er de in de loop van 1999 gelanceerde fiscale CD-Rom; deze bevat wel de circulaires maar niet de instructies.
Dergelijke organisatie heeft voor gevolg dat de controlekantoren zeker wel voldoende (te veel)
zijn geïnformeerd maar dat men voor de omzetting van al deze informatie in "kennis" over het
reilen en zeilen in het kantoor vooral is aangewezen op de informele overdracht binnen het kantoor van deze kennis en op specifieke opleidingen. Ook het bepalen van prioriteiten gebeurt
slechts in beperkte mate : alle beheersverrichtingen worden even belangrijk geacht; wat de controletaak betreft legt een jaarlijkse instructie wel enkele accenten.
16) Jaarverslag 1998 van de Algemene administratie van de belastingen, blz. 115.
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In dit verband moet zeker worden beklemtoond dat er ingevolge de “braindrain” naar de controlecentra toe een cesuur is in deze “informele” overdracht van kennis binnen het kantoor en dat de
nood aan degelijke instructies en opleidingen hierdoor acuter wordt.
2.1.3.3. Aanbevelingen
Er wordt voorgesteld de volgende richtlijnen in acht te nemen voor het opstellen van instructies,
circulaires, nota's, mailings enz :
- de bevoegdheden voor het opstellen van de richtlijnen moeten klaar worden omschreven en
afgelijnd;
- er moeten alleszins doorlopende nummeringen per brondienst worden gebruikt, ofwel moet
één ontwerp-instructie per dienst van bestemming worden opgesteld, die dan via het desbetreffend hoofdbestuur (filter en doorlopende nummering) aan de diensten van bestemming
wordt toegezonden. Het hoofdbestuur zou dan bij deze gelegenheid ook best prioriteiten bepalen.
- het aanleggen van een specifiek handboek “hoe run ik het kantoor?” met een nauwkeurige
functieomschrijving voor de EA inspecteur, reeds aangeraden door de Interne-auditcel, is zeker aan te bevelen. De taak wordt immers overal vermeld maar is verspreid over diverse documenten zonder overzicht van het geheel van de taak. De taak van het leidinggeven wordt
nog belangrijker naarmate men in het kader van de oprichting van beheerscentra overgaat tot
grotere controle-entiteiten. Het maken van één gebundelde instructie voor de beheersentiteit,
waarin dan nog eens prioriteiten worden gesteld dringt zich dan ook op. Aangezien dit veel
tijd vergt, zou in de eerste plaats prioriteit moeten gegeven worden aan de updating van de
bestaande handleiding taxatie.
- de instructies worden best allemaal en integraal opgenomen in de fiscale CD-Rom.
Via kennisoverdracht en een nuttige synthese van de belangrijkste instructies kan het gebrek aan
stabiliteit in de leiding van de controlekantoren gedeeltelijk worden opgevangen.
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2.2. HOE WORDT HET GEAUTOMATISEERD REPERTORIUM DER RECHTSPERSONEN (KARDEX)
BEHEERD?
2.2.1. Situering
Het BCIV/RP beschikt over een algemeen repertorium van alle rechtspersonen van het land, gebaseerd op de gegevens van het centraal bestand van het Rijksregister, waaraan het BCIV de
noodzakelijke “fiscale” gegevens toevoegt. Dit bestand vormt de basis voor een repertorium per
controlekantoor (ambtsgebied) (17) (18).
Het controlekantoor kan dit raadplegen en kan zelf ook aanpassingen doorvoeren die volgen uit
feiten en omstandigheden, waarvan het weet heeft. De kantoren staan dus mee in voor het bijhouden van hun repertorium.
Het repertorium wordt in het kantoor aangewend voor verschillende doeleinden :
• het neemt een centrale plaats in in de “interne controle” van het kantoor;
vb. de ontvangst van de aangifte moet in het “bestand aanslagjaar”, onderdeel van het repertorium, worden ingebracht. Dit bestand aanslagjaar is belangrijk voor het opmaken van de “lijst
ter voorkoming van de verjaring”, die als doel heeft de tijdige vestiging van de aanslag te
controleren. Deze lijst (te raadplegen of af te drukken op elke mogelijke datum) bevat, met
betrekking tot het betrokken aanslagjaar, alle tijdig ingediende aangiften van een bepaald aanslagjaar waarvoor op het ogenblik van de raadpleging of de afdruk nog geen enkele aanslagcode werd ingebracht.
• om tot de inkohiering over te gaan worden alle identificatiegegevens van de belastingplichtigen opgezocht aan de hand van het nationaal nummer uit het repertorium;
• de basisinformatie uit het repertorium vormt ook het vertrekpunt van elke controle.

17) Het repertorium bevat de basisinformatie met betrekking tot elke te controleren vennootschap zoals :
- het nationaal nummer;
- de code van de bevoegde taxatiedienst;
- de toestand van de vennootschap (vb. in vereffening, in faling en gerechtelijk akkoord);
- de juridische vorm;
- de plaats van de maatschappelijke zetel;
- de plaats van de voornaamste inrichting;
- de activiteit;
- de datum van afsluiten van de balans;
- de taal;
- de activiteit die wordt uitgeoefend;
- de vorige controle.
18) Via de listing RP-PM (rechtspersonen-personnes morales) wordt het bevoegde controlekantoor ingelicht over de
nieuw opgerichte vennootschappen, de nieuwe dossiers ingevolge wijziging van het bevoegde kantoor (vb. wijziging van activiteit ) en over toestandwijzigingen (vb. invereffeningstelling , failliet verklaard,…..).
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Dit repertorium is dus het permanent bijgehouden "klantenbestand" van het controlekantoor,
noodzakelijk voor het klantenbeheer, het opvragen van de bestellingen (aangiften) bij alle
klanten en het “correct” afhandelen (inkohieren) van deze bestellingen.
De continue werking moet verzekerd zijn vermits het een essentieel hulpinstrument is voor
het uitvoeren van zowel de beheersverrichtingen als van de controletaken.
De instructies ter zake zijn terug te vinden in de handleiding periodieke werkzaamheden.
2.2.2. Bevindingen
Omwille van het essentieel belang van de continue werking van de kardex werd in het onderzoek
gevraagd naar het aantal personen dat is belast met het beheer ervan en of deze personen vervangbaar zijn.
Vrijwel ieder controlekantoor beschikt over een verantwoordelijke voor de kardex, vaak de laagste in graad. De bijwerking in het controlekantoor van het repertorium der rechtspersonen wordt
in de praktijk meestal uitsluitend door deze verantwoordelijke uitgevoerd. Slechts 19,23% van de
responderende controlekantoren beschikte over een vervanger voor het beheer van de kardex.
Het feit dat slechts één persoon over de nodige kennis beschikt om het repertorium der rechtspersonen te beheren houdt een risico in : de werkzaamheden van het kantoor dreigen ernstig te worden verstoord wanneer deze verantwoordelijke voor langere tijd afwezig is. De kantoren die met
zo een langdurige afwezigheid werden geconfronteerd erkenden dit probleem.
De kantoren van de directie Luik vermeldden dat het beheer van de kardex in hun directie werd
gecentraliseerd in het centraal taxatiekantoor van Luik (19). Door deze centralisatie kon de continue werking hier wel worden gewaarborgd.
2.2.3. Aanbevelingen
De continue werking van het repertorium der rechtspersonen in het controlekantoor moet worden
gewaarborgd.
Dit kan via één van de volgende maatregelen :
• het voorzien van een korte opleiding inzake het beheer van de kardex zodat verscheidene
ambtenaren in het kantoor de benodigde kennis verwerven;
• het creëren op een meer centraal niveau van een mobiele reserve van één of meer ter zake opgeleide ambtenaren die kunnen inspringen in de controlekantoren waar dit nodig is;
• het centraliseren van het beheer op een hoger niveau.

19) De kantoren van de directies Antwerpen I, Brussel I, Brussel II en Gent, directies waarbinnen ook een centraal
taxatiekantoor bestaat, hebben dit niet vermeld. Het ligt evenwel voor de hand dat de bijwerkingen aan het repertorium, die met de “taxatie” samenhangen, ook in deze centrale taxatiekantoren zouden gebeuren.
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2.3. HOE

WORDEN DE WERKZAAMHEDEN MET BETREKKING TOT DE INGEDIENDE AANGIFTEN

UITGEVOERD?

2.3.1. Controle op de naleving van de geldigheidsvereisten
2.3.1.1. Situering
Vanaf het moment dat de aangifte toekomt, moet de geldigheid ervan worden onderzocht in het
licht van de bepalingen van artikel 307 van het W.I.B. 1992, nader toegelicht in nr. 307/18 van
de Com.IB 1992 (20).
In essentie houdt dit in dat onmiddellijk summier moet worden nagekeken of de aangifte geldig
werd ingevuld en werd gedagtekend en ondertekend.
Indien een dergelijk vormgebrek wordt vastgesteld, moet de aangifte naar de belastingplichtige
worden teruggestuurd (21).
Bij een tijdig ingediende aangifte moet dit, indien mogelijk, gebeuren op de dag zelf van de ontvangst van de aangifte. Om de vennootschap de gelegenheid te geven een geldige aangifte alsnog
tijdig terug in te dienen wordt dan een bijkomende termijn van 8 dagen toegestaan (22), uiteraard
zonder dat hierdoor de oorspronkelijke indieningstermijn wordt ingekort.
Indien de belastingplichtige hierop niet tijdig reageert “kan” de administratie een aanslag van
ambtswege (23) en sancties (24) toepassen. Het is in dit licht dus zeer belangrijk dat het controlekantoor de aangifte onmiddellijk onderzoekt en eventueel naar de belastingplichtige terugstuurt,
zodat de administratie deze (wettelijk voorziene) sterke positie verwerft.
2.3.1.2. Bevindingen
De controlekantoren bevestigden dat deze geldigheidscontrole wel degelijk gebeurt. De controle
wordt uitgevoerd hetzij door de verantwoordelijke van de kardex (meestal), hetzij door de taxatie-ambtenaar van het betrokken dossier (in een later stadium), hetzij door de EA inspecteur zelf,
dus niet in elk kantoor op hetzelfde tijdstip, noch door dezelfde ambtenaar.

20) Bijkomend moeten ook de volgende instructies worden nageleefd : Ci. RH. 851/483.320 van 24/ april 1996; Ci.
RH. 851/495.640 van 16 mei 1997; Ci. RH. 81/497.207 (nr 28) van 30 juni 1997.
21) Dit terugsturen gebeurt met het speciaal daartoe bestemde drukwerk 332 C.
22) Een tijdige aangifte die vormgebreken vertoont, wordt overeenkomstig artikel 351 W.I.B. 1992 toch impliciet
als regelmatig beschouwd indien binnen de daarvoor toegestane termijn aan die vormgebreken is verholpen.
23) Artikel 351 W.I.B. 1992.
24) Artikelen 444 (belastingverhoging) en 445 (administratieve boete) W.I.B. 1992.
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Wanneer de belastingplichtige de vormgebreken niet binnen de hem toegelaten termijn herstelt,
verschilt de verdere afhandeling van het dossier van kantoor tot kantoor, afhankelijk van de appreciatie van de controlerende ambtenaar en van factoren die niet relevant zijn (vb. de tijdsdruk
en het afhandelingsritme van het vooropgestelde werkplan). De “sanctie” blijft in de praktijk
meestal beperkt tot de aanslag van ambtswege, die, volgens de antwoorden op de vragenlijst altijd wordt toegepast. In een klein aantal kantoren wordt ook tot een boete of belastingverhoging
overgegaan bij onwil (vb. de aangifte wordt helemaal niet teruggestuurd) of bij herhaling.
Er kan dus worden besloten dat de geldigheidscontrole gebeurt en (daaruit eventueel volgend)
dat de aanslag van ambtswege systematisch zou worden toegepast. Wel gebeurt de controle niet
overal op hetzelfde tijdstip en is er wat de toepassing van boeten en belastingverhogingen betreft
zelfs sprake van een ongelijke behandeling (25) van de belastingplichtigen, naargelang het kantoor waarvan zij afhangen.
2.3.1.3. Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling concrete richtlijnen uit te vaardigen om in de praktijk zowel de geldigheidscontrole zelf (welke ambtenaar, op welk tijdstip) als de reactie van het kantoor op een louter formeel ongeldige aangifte (toegekende hersteltermijn en al dan niet toepassing van aanslag
van ambtswege, boete of belastingverhoging, wanneer de vormgebreken niet binnen deze termijn
zijn hersteld) op een voor elk kantoor uniforme wijze af te handelen. Door middel van een doortastend en éénvormig optreden van alle kantoren kan op termijn de werklast verminderen en
wordt de gelijke behandeling van de belastingplichtigen gewaarborgd.
Dit hangt uiteraard samen met de aanbevelingen die worden geformuleerd inzake het waarborgen van de continue werking van het repertorium der rechtspersonen (inbrengen van de datum
van ontvangst van de aangifte) en inzake het sanctiebeleid in het algemeen (zie verder).
2.3.2. Indieningstermijnen en procedures voor uitstel
2.3.2.1. Situering
De termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend mag nooit korter zijn dan één maand
vanaf de datum van de goedkeuring van de jaarrekening door de vergadering der aandeelhouders
en niet langer zijn dan zes maanden vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar (26), zodat
voor vennootschappen die per kalenderjaar boekhouden de aangifte ten laatste op 30 juni van het
aanslagjaar moet worden ingediend. Vermeldt de administratie op de toegestuurde aangifte

25) Hier wordt dieper op ingegaan in het hoofdstuk over het sanctiebeleid.
26) Artikel 310, eerste lid, W.I.B. 1992 en nr. 310/3 Com.IB 1992.
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evenwel binnen deze grenzen een andere termijn van indiening, dan geldt bij voorrang deze op
de aangifte vermelde termijn.
Analoge termijnen bestaan voor een ontbonden vennootschap, die met het oog op de vereffening
juridisch blijft bestaan tot de sluiting van de vereffening (27).
Het verlenen van uitstel is gebaseerd op artikel 311, W.I.B 1992, dat verder wordt uitgewerkt in
de nummers 311/0 tot 311/7 Com.IB 1992.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de individuele aanvragen en de collectieve aanvragen tot uitstel.
1) Individuele aanvragen tot uitstel moeten worden gericht aan de EA inspecteur (= de dienstleider van het controlekantoor), die schriftelijk een verlenging van de aangiftetermijn kan toestaan, wanneer ernstige redenen (28) de terugzending van de aangifte binnen de oorspronkelijke termijn verhinderen.
2) Collectieve aanvragen tot uitstel gaan uit van boekhouders of organisaties, die gespecialiseerd
zijn in het invullen van aangiften van derden. Onder welbepaalde voorwaarden (29) kan worden toegestaan dat deze de aangiften van hun cliënten op latere data (volgens een vastgelegd
schema) indienen, zodat zij hun werkzaamheden in deze piekperiode toch kunnen spreiden.
De aanvraag moet per betrokken controlekantoor in drievoud worden opgesteld en het geheel
moet worden toegezonden aan de bevoegde EA inspecteur (bevoegd voor alle controlekantoren van het ambtsgebied van een inspectie) die een “redelijk uitstel” kan toestaan, zonder dat
de uiterste datum na 30 september (30) mag vallen. Eén exemplaar wordt als kennisgeving
toegestuurd naar het bevoegde controlekantoor.
Aan de aanvragers die uitstel hebben gevraagd voor belastingplichtigen, die niet aan de vereisten voldeden, of die het opgestelde programma niet stipt naleven, kan het faciliteitenstelsel
voor de twee volgende aanslagjaren worden geweigerd.

27) Artikel 310, tweede lid, W.I.B. 1992; de periode van de aanvang van het boekjaar tot aan de ontbinding van de
vennootschap (beslissing tot invereffeningstelling) vormt evenwel op zich geen boekjaar noch een belastbaar tijdperk : enkel het einde van het boekjaar (in de loop van de vereffening) of de goedkeuring van de resultaten van de
vereffening doen de hoger vermelde termijn van zes maanden starten.
28) De instructie Ci. RH. 82/482.194 van 1 juli 1996 vermeldt dat dit met zin voor realiteit moet gebeuren (vb. verdwijning van bescheiden ingevolge brand of diefstal).
29) De aanvraag moet, gelijktijdig voor alle belastingplichtigen waarvoor de aanvrager handelt en om verlenging
verzoekt, worden ingediend binnen de aanvankelijk vastgestelde termijn voor het indienen van de aangiften.
Deze belastingplichtige cliënten moeten voor het kwestieuze aanslagjaar voldoende voorafbetalingen hebben gedaan
en mogen voor de vorige twee aanslagjaren geen sancties hebben opgelopen.
Het opgestelde programma moet evenwichtig zijn, zowel voor het geheel van de aangiften waarvoor de aanvraag
wordt gedaan, als voor iedere taxatiedienst afzonderlijk.
30) Deze uiterste indieningsdatum geldt ook voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden (instructie Ci. RH. 81/485.307 van 6 augustus 1996).
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2.3.2.2. Bevindingen
Vooraf dient te worden beklemtoond dat, ongeacht de wettelijk voorgeschreven indieningstermijnen en los van de voorziene uitstelmogelijkheden, ook noodgedwongen een algemeen uitstel
wordt toegekend wanneer het modelaangifteformulier laattijdig in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
Een algemeen beeld met betrekking tot het aantal en de termijn van verleende uitstellen kan niet
worden gegeven, aangezien dit niet centraal wordt bijgehouden.
De gemiddelde termijn, waarvoor uitstel wordt verleend, varieert van 1 maand tot maximum 4
maanden.
Individueel uitstel zou in de praktijk steeds door de EA inspecteur, dienstleider van het controlekantoor, worden toegestaan.
Inzake collectief uitstel wordt niet altijd de in de instructies voorgeschreven uiterste termijn van
30 september gerespecteerd. Bovendien is het op het niveau van de inspectie zeer moeilijk na te
gaan of de vennootschappen, waarvoor uitstel wordt gevraagd, aan de voorwaarden (voorafbetaling, sanctievrij) voldoen, aangezien de concrete gegevens met betrekking tot de voorafbetalingen niet op het aanvraagformulier moeten worden vermeld. De controle hierop gebeurt pas door
de EA inspecteur van het controlekantoor op het ogenblik dat deze zijn exemplaar van de goedgekeurde aanvraag ontvangt. De EA inspecteurs klaagden er ook over dat zij in de huidige procedure soms vrij laat op de hoogte worden gebracht van het verleende uitstel, waardoor het mogelijk wordt dat moet worden teruggekomen op al ondernomen acties.
Er kan worden vermoed dat door de centralisatie op het niveau van de inspectie (bij collectief
uitstel) of op het niveau van de EA inspecteur van het controlekantoor (bij individueel uitstel) de
aanvragers binnen het ambtsgebied in principe gelijk worden behandeld en dat voor iedereen dezelfde zin voor realiteit en redelijkheid aan de dag wordt gelegd. Dit vermoeden geldt echter niet
meer wanneer aanvragers uit verschillende ambtsgebieden met elkaar worden vergeleken. De
subjectieve begrippen “ernstige redenen”, “zin voor realiteit” en “redelijk uitstel” worden wel
degelijk uiteenlopend geïnterpreteerd, zodat de belastingplichtigen niet gelijk worden behandeld.
Bij het verlenen van uitstel wordt niet altijd een onderscheid gemaakt tussen een vennootschap
die het boekjaar afsluit op 31 december en een vennootschap die niet afsluit op 31 december.
Nochtans is een strengere behandeling van de aanvragen van deze laatste vaak aangewezen,
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omdat de effectieve aanslag- en onderzoekstermijn voor deze al van in het begin sowieso (tot 12
maanden) korter is (31).
2.3.2.3. Aanbevelingen
Het is aangewezen de gegevens met betrekking tot de verleende uitstellen te centraliseren.
Een overzicht hiervan is nuttig aangezien elk uitstel potentieel de vestiging en de inning van de
belasting vertraagt. Bovendien kunnen de gegevens van verschillende ambtsgebieden dan met
elkaar worden vergeleken zodat kan worden nagegaan of de belastingplichtigen gelijk worden
behandeld.
Verder is het aan te raden om ook inzake het verlenen van een individueel uitstel een uiterste
termijn op te leggen en om voor vennootschappen die niet afsluiten op 31 december geen of
toch op zijn minst een zo kort mogelijk uitstel te verlenen.
Wat de procedure van het collectief uitstel betreft, is het aan te bevelen de aanvrager de concrete
gegevens te doen invullen betreffende het voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden voor het bekomen van uitstel door de vennootschappen waarvoor hij zijn aanvraag indient. De controlekantoren zouden ook tijdig moeten worden geïnformeerd over de verleende uitstellen, ten laatste op
het einde van de gewone indieningstermijn, zodat zij vanaf dan acties kunnen ondernemen om de
aangifte te doen indienen, waarop later niet moet worden teruggekomen.

2.3.3. Behandeling van de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden
2.3.3.1. Situering
In de vennootschapsbelasting is elk “boekjaar” een belastbaar tijdperk.
Wanneer de boekhouding wordt afgesloten op 31 december van jaar x, dan vallen de winsten
onder het aanslagjaar x+1 (32); Wordt de boekhouding afgesloten op enige andere datum van jaar
x, dan vallen de winsten onder het aanslagjaar x (33).
De aangifte, waarin de winsten van het belastbaar tijdperk worden opgenomen, moet worden ingediend maximum 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar (34).

31) De behandeling door het controlekantoor van (de aangiften van) vennootschappen, die niet per kalenderjaar
boekhouden, wordt verder in dit verslag uitgebreid besproken en onderzocht.
32) De artikelen 200 en 201 van het K.B./W.I.B. 1992.
33) Artikel 202 van het K.B./W.I.B. 1992 bepaalt : “Het belastbare tijdperk valt samen met het boekjaar, afgesloten
in het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd…wanneer de betrokkenen anders dan per kalenderjaar boekhouden”.
34) Artikel 310, eerste lid, W.I.B. 1992.
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De aanslagtermijnen en onderzoekstermijnen zijn gekoppeld aan het “aanslagjaar”. Ook het
“werkjaar” (35) en het werkplan in het controlekantoor, zijn gekoppeld aan het aanslagjaar.
De volgende tabel verduidelijkt de consequenties van deze regeling.
Afsluiting boekjaar
Aanslagjaar

30/12/1994 31/12/1994 30/06/1995 30/12/1995 31/12/1995
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1994
1995
1995
1995
1996

Uiterste datum indienen van aangifte

30/06/1995 30/06/1995 31/12/1995 30/06/1996 30/06/1996

Einde werkjaar in het controlekantoor

30/06/1995 30/06/1996 30/06/1996 30/06/1996 30/06/1997

Einde gewone aanslagtermijn van 3 jaar 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1997 31/12/1997 31/12/1998
vanaf 1 januari van het aanslagjaar
Effectieve aanslagtermijn, uitgedrukt in
30 m
24 m
18 m
30 m
maanden, vanaf de uiterste indienings18 m
datum

De vennootschappen die hun boekhouding niet op 31 december afsluiten ondergaan in de praktijk een kortere aanslagtermijn. Zij moeten hun aangifte pas indienen in de loop van het werkjaar
van het controlekantoor (geval (3)) of zelfs helemaal op het einde ervan (gevallen (1) en (4)).
Wanneer dan nog uitstel wordt verleend, zal de aangifte pas worden ingediend nadat het werkjaar is afgelopen.
Er moet hier derhalve gepast op worden gereageerd : de werkzaamheden (36) met betrekking tot
deze aangiften moeten naar het volgende jaar worden overgedragen.
Anderzijds, heeft deze regeling voor gevolg dat de inkohiering (vestiging) van de belasting in
principe sneller volgt op het afsluiten van het boekjaar.
Vermits er een reëel risico bestaat dat deze aangiften minder worden gecontroleerd, werd hieraan
bij het onderzoek aandacht besteed.

35) Dit werkjaar loopt van 1 juli van het aanslagjaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
36) Dit kan nog het best worden geïllustreerd aan de hand van een concreet voorbeeld :
Vennootschap X heeft een balansdatum op 30 juni van jaar x (de winsten vallen dus onder het aanslagjaar x). De
vennootschap moet haar aangifte ten laatste indienen op 31 december van het jaar x. Stel dat er nog een uitstel
wordt verleend voor 2 maanden. In dit geval kan ten vroegste begonnen worden met het onderzoek op 1 maart van
het jaar x+1. De aanslagtermijn en onderzoekstermijn van 3 jaar lopen af op 31 december/jaar x+2, dus er resten nog
22 maanden in plaats van de normale 30 maanden.
Stel dat deze vennootschap volgens de planning voor dit aanslagjaar een controle moest ondergaan, dan heeft het
controlecentrum (grondige controle) of het controlekantoor (grondige controle of beheerscontrole) nog slechts 4
maanden om dit onderzoek nog te verrichten binnen het werkjaar.
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Deze problematiek heeft betrekking op de volgende aantallen belastingplichtigen :
Aanslagjaar
Totaal aantal aangiften (1)
Niet afsluiten op 31/12 (2)
1995
264.995
38.975
1996
280.100
43.663
1997
289.887
48.203
Bron (1) : Jaarverslag 1998 van de Algemene administratie van de belastingen, blz. 45.
Bron (2) : Selectie uitgevoerd door de administratie (37).

Percentage
14,71%
15,59%
16,63%

2.3.3.2. Bevindingen
Geen enkele specifieke instructie werd vermeld die zou worden toegepast voor vennootschappen
die afsluiten op een andere datum dan 31 december. Men maakt gebruik van de algemene instructies, die ook gelden voor de vennootschappen die afsluiten op 31 december.
De vennootschappen die niet afsluiten op 31 december worden minder gecontroleerd. Enkele EA
inspecteurs vermeldden expliciet de datum 30 december.
Dit wordt bevestigd door de statistieken. De cijfers met betrekking tot de aanslagjaren 1995 en
1996 wijzen erop dat aangiften van vennootschappen met een afsluitingsdatum van 1 januari tot
30 december bijna 50% minder kans hebben grondig te worden gecontroleerd. Deze vennootschappen lopen ook minder kans beheerscontroles te ondergaan, alhoewel het verschil hier niet
zo uitgesproken is.
De redenen die hiervoor werden vermeld zijn de volgende :
• Omdat deze aangiften slechts tegen het einde van het werkjaar moeten worden ingediend,
moeten deze ofwel onmiddellijk worden aangepakt ofwel naar het volgend werkjaar worden
overgedragen. Deze overdrachten naar het volgende werkjaar trachten de meeste controlekantoren evenwel te vermijden omdat het behalen van het totaal aantal te controleren aangiften
van het werkplan een prioriteit is, die duidelijk wordt vermeld in de werkplannen en waarop
de controle door de EA inspecteur en de BIC consequent gebeurt.
• De controle van deze aangiften neemt meer tijd in beslag, omdat de vergelijking van de gegevens uit de jaarrekening van het afgesloten boekjaar met de RSZ-gegevens, de BTWaangiften en -listings, en andere macro-economische gegevens, veel moeilijker is. De gegevens uit deze documenten zijn immers op trimestriële basis of op jaarbasis.
37) Bron: Voor de cijfers met betrekking tot de aangiften voor het aanslagjaar 1995 en het aanslagjaar 1996 werd
beroep gedaan op respectievelijk de 33ste zending en de 27ste zending van de statistiek 275 I/C 48.2. Om hieruit de
aangiften van vennootschappen met een afsluitingsdatum tussen 1 januari en 30 december te selecteren moest een
specifiek programma worden geschreven.
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Er kan worden geconcludeerd dat de vennootschappen die hun boekhouding niet op 31 december
afsluiten in de praktijk een milder controleregime genieten.

2.3.3.3. Aanbevelingen
Het is aangewezen bij de opstelling van de werkplannen meer specifiek aandacht te besteden aan
de vennootschappen die hun boekhouding niet op 31 december afsluiten en via een concrete, realistische instructie te bepalen wanneer de overdracht van een dossier naar het volgende jaar moet
of mag gebeuren.
Er kan ook worden gedacht aan twee juridische oplossingen :
• De aanslagtermijnen en onderzoekstermijnen van 3 en 5 jaar ook voor deze vennootschappen
pas laten ingaan op 1/1 van het jaar dat volgt op de afsluitingsdatum van de balans (38). Dit
zou voor gevolg hebben dat de aanslagtermijnen de facto minimaal (en niet maximaal) 3 en 5
jaar zouden zijn en dat enkel de vennootschappen die afsluiten op 31 december de facto deze
minimumtermijn zouden ondergaan terwijl deze voor de andere vennootschappen kan oplopen tot bijna 4 (of 6) jaar. De afsluiting op 31 december zou dan fiscaal het meest voordelig
zijn, zodat wellicht opnieuw meer vennootschappen zouden afsluiten op 31 december.
• De balansdatum verplicht stellen op 31 december. Dit heeft nog als bijkomend voordeel dat
de BTW-gegevens (aangiften, listings) en de RSZ-gegevens (loonstaten), die nauw aansluiten
bij het kalenderjaar, op een heel transparante manier met de boekhouding kunnen worden
vergeleken. De vraag rijst echter of deze “fiscale” verplichting (beperking) in overeenstemming is met het (Europees geïnspireerde) vennootschapsrecht.

38) Hiervoor moet artikel 202 K.B./W.I.B. 1992 worden gewijzigd, bijvoorbeeld in de volgende zin :
“Het belastbare tijdperk valt samen met het boekjaar, afgesloten in het jaar vóór het jaar waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd,…, wanneer de betrokkenen anders dan per kalenderjaar boekhouden.”
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2.4. HOE

WORDEN DE WERKZAAMHEDEN MET BETREKKING TOT DE NIET-INGEDIENDE AAN-

GIFTEN UITGEVOERD?

2.4.1. “Nalatige niet-indieners” : de ondernomen (te ondernemen) acties opdat de aangifte
alsnog zou worden ingediend.
2.4.1.1. Situering
Wanneer de belastingplichtige geen aangifte indient moet de administratie de nodige acties ondernemen om deze daar alsnog toe te bewegen.
De te ondernemen acties (en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden) kunnen met het oog
op het onderzoek worden onderverdeeld in de volgende categorieën.
1. Het afdrukken van de “lijst van laattijdige en/of niet-ingediende aangiften” (39) is een belangrijke eerste stap. Hieraan gekoppeld kunnen de controlekantoren systematisch en eventueel op
geautomatiseerde wijze de nota 279F1 (40) opstellen en de kennisgeving 279F2 (41) versturen.
Er bestaat evenwel een administratief gebruik om hieraan voorafgaand een gewone brief te
versturen met het verzoek de aangifte binnen de 15 dagen op te sturen, zonder dat daaraan een
sanctie wordt verbonden.
2. Bezoek ter plaatse.
De EA inspecteur moet er zich van vergewissen (42) dat alle nodige inlichtingen om de belastbare grondslag te bepalen ter plaatse werden ingewonnen alvorens de aanslag van ambtswege op basis van artikel 351 W.I.B. 1992 te vestigen.
Hij moet daarbij zoveel mogelijk een beroep doen op de medewerking van de opsporingsdiensten (43).
3. Het effectief opleggen (inkohieren) van administratieve sancties (administratieve boeten en
belastingverhogingen) met alle bijkomende administratieve werkzaamheden die hiermee gepaard gaan.
4. Vestigen van de aanslag van ambtswege
Artikel 351 W.I.B. 1992 bepaalt dat de aanslag van ambtswege kan worden gevestigd wanneer de aangifte niet werd ingediend of werd ingediend buiten de wettelijke (eventueel verlengde) termijn. Hoewel de wet de indruk geeft dat de toepassing van de procedure van
39)
40)
41)
42)
43)

Instructie Co.88.32/67.952 van 29 januari 1997.
Nota 279F1 (nota met betrekking tot de verantwoording voor de administratieve boete).
Kennisgeving 279F2 (kennisgeving aan de belastingplichtige van de administratieve boete).
Zie de handleiding taxatie nr. 11/1103-2d.
Zie de instructie Ci. RH 81/451.023 van 24 juni 1993.
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aanslag van ambtswege facultatief is, moet de ambtenaar die de aanslag vestigt, behoudens
wanneer hij kennis heeft van omstandigheden van overmacht die de vertraging verantwoorden, de procedure van ambtswege kiezen telkens de aangifte niet werd onderschreven binnen
de wettelijke termijn (eventueel verlengd) (44).
In toepassing van de artikelen 366 tot 373 W.I.B. 1992 kan de belastingplichtige tegen de
aanslag van ambtswege in bezwaar gaan. Tijdens deze bezwaarprocedure bewijst de nietindiener dat de aanslag van ambtswege onjuist, overdreven of ongeldig is, door middel van
het voorleggen van de feitelijke elementen of zelfs van de aangifte zelf bij de gewestelijke directeur of de inspecteur geschillen.
Een deel van de “initiële” niet-indieners zal hier vrij snel gevolg aan geven : deze groep belastingplichtigen kan worden samengevat onder de noemer “nalatige belastingplichtigen”. Zij dienen dus alsnog hun aangifte, zij het laattijdig, in.
Dit onderzoek heeft geen betrekking op het repressieve karakter van de sancties en de aanslag
van ambtswege (zie hiervoor het hoofdstuk over het sanctiebeleid) bij laattijdige aangifte of bij
niet-aangifte. Het was de bedoeling na te gaan welke acties de belastingplichtige er onder de
huidige omstandigheden toe aanzetten de aangifte alsnog, zij het laattijdig, in te dienen en hoe
deze thans nalatige belastingplichtigen door middel van een meer doortastend optreden van de
administratie er kunnen toe worden aangezet in de toekomst hun aangifte tijdig in te dienen in
plaats van laattijdig (45), dit alles met het oog op de vermindering van de werklast van het kantoor.

2.4.1.2. Bevindingen
In de meeste gevallen wordt de lijst van laattijdige en/of niet-ingediende aangiften afgedrukt in
de maanden oktober, november en december van het controlewerkjaar rekening houdend met de
termijnen van uitstel. Dit hulpmiddel wordt dus systematisch aangewend.
Op de vraag in hoeveel procent van de gevallen het optreden (alle acties samen) van het controlekantoor alsnog tot het indienen van de aangifte leidde raamden de responderende EA inspecteurs (46) dit gemiddeld op iets minder dan 40 % in Brussel en op iets meer dan 50 % voor de
rest van het land. Deze gemiddelden situeerden zich tussen extreme waarden van 10 % en 80 %.

44) Vennootschap en belastingen, deel XVIII,2, pag. 204-205.
45) De aandacht ligt hier dus bij het preventief aspect van de ondernomen acties. De burger/belastingplichtige
wordt naar de toekomst toe tot meer compliance aangezet (te goeder trouw naleven van zijn wettelijke verplichtingen).
46) 20 van de 85 responderende EA inspecteurs verklaarden hierover geen enkel idee te hebben.
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De effectiviteit van de afzonderlijke acties werd gemeten via het rangschikken van de acties van
beste tot minst goede actie.
Dit gaf het volgende resultaat :
a) De brief met toekenning van een regularisatietermijn van 15 dagen (administratief gebruik)
werd door 50% (43/85) van de respondenten niet gebruikt.
b) Het bezoek ter plaatse werd als redelijk effectief ervaren, maar gebeurde omwille van het
tijdsgebrek steeds minder. Ook het telefonisch contact met de belastingplichtige of de boekhouder werd door het controlekantoor als effectief ervaren.
c) Op de opsporingsdiensten werd zeer weinig beroep gedaan. Enkele respondenten verklaarden
zelfs geen beroep op de opsporingsdiensten te doen.
d) De aanslag van ambtswege en de kennisgeving van boetes scoorden vrij hoog.
Via de vragenlijst werd ook gepeild naar wat zou kunnen worden ondernomen om het aantal
niet-ingediende aangiften en het aantal laattijdig ingediende aangiften te beperken.
De EA inspecteurs wezen erop dat van een automatische en geïnformatiseerde toepassing van de
administratieve boeten een grotere preventieve werking zou uitgaan. Deze boeten zouden dan
wel niet (volledig) mogen worden ontlast wanneer de aangifte alsnog wordt ingediend.
Verder werd aangedrongen op het systematisch snel aanpakken van pas opgerichte vennootschappen.
2.4.1.3. Aanbevelingen
In 40 tot 50 % van de gevallen van initiële niet-indiening zet het optreden van de administratie
de belastingplichtige ertoe aan zijn aangifte alsnog (laattijdig) in te dienen.
Het verdient aanbeveling op een zodanige wijze preventief op te treden dat een groot deel van
deze belastingplichtigen in de toekomst nauwgezet en tijdig zijn aangifteverplichtingen nakomt.
Hiertoe is het nodig dat meer belang wordt gehecht aan de preventieve werking van het systematisch opleggen van administratieve boeten bij het niet-naleven van formaliteiten.
Dit systematisch opleggen vergt dan weer een meer doorgedreven automatisering van het boetesysteem. Via de automatisering van de boetes kunnen de tijdrovende manuele inkohieringen ervan worden vermeden en is het mogelijk op geautomatiseerde wijze de permanente lijst van
sancties inzake inkomstenbelasting bij te houden en de berichten te verzenden. Het systematisch
en gecentraliseerd opleggen van boetes door middel van een informaticasysteem, zonder enig
subjectieve beoordeling van het controlekantoor zelf, objectiveert ook de sanctie. Bovendien
verkleint het risico dat vorm- of procedurefouten worden gemaakt. Na verloop van tijd zullen de
belastingplichtigen weten dat voor elk geval van niet-indiening een sanctie zal volgen.
Dit meer doortastend optreden tegenover de nalatige groep belastingplichtigen zal dus op termijn
leiden tot een vermindering van de werklast.
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2.4.2. “Onwillige niet-indieners” : omvang en identiteit
2.4.2.1. Situering
Een deel van de belastingplichtigen geeft geen gevolg aan de acties van het controlekantoor. Deze belastingplichtigen kunnen worden samengevat onder de noemer “onwillige niet-indieners”.
Waar het in het vorige onderzochte punt nog ging over “nalatige” belastingplichtigen, gaat het
hier over ofwel kwaadwillige belastingplichtigen, ofwel vennootschappen in vereffening, ofwel
slapende vennootschappen (zonder activiteit).
Elk controlekantoor wordt hiermee geconfronteerd. Hier wordt deze groep onwillige nietindieners in kaart gebracht : hun aantal en geografische spreiding, de sectoren waarin ze opereren, de toestand van deze vennootschappen.
Het is hierbij vooral van belang dat het kantoor enig zicht heeft op deze groep zodat gepast kan
worden gereageerd op niet-indieners zonder activiteit, enerzijds, en niet-indieners te kwader
trouw, anderzijds.
2.4.2.2. Bevindingen
Uit de "lijsten der laattijdige en/of niet-ingediende aangiften" bleek dat de hoogste percentages
onwillige niet-indieners terug te vinden zijn in Brussel (meer dan 15 %). Daarnaast is er ook in
de regio Antwerpen in Vlaanderen (meer dan 10 %) en de regio Charleroi in Wallonië (meer dan
15 %) (47) een groot aantal niet-indieners.
Het onderzoek met betrekking tot de identiteit van de niet-indieners werd beperkt tot deze regio’s.
Over het algemeen hadden de EA inspecteurs geen zicht op de aard en de identiteit van de nietindieners. Om de desbetreffende gegevens te kunnen verstrekken, moesten de dossiers ter hand
worden genomen. Toch kan uit de "specialisatieplannen" in Brussel en Antwerpen worden afgeleid dat het zou gaan om vennootschappen uit de horeca, de bouwsector en de transportsector.
Dit wordt ondersteund in de antwoorden van de betrokken EA inspecteurs.
Het merendeel van deze onwillige niet-indieners zijn vennootschappen zonder activiteit, failliete
vennootschappen of in vereffening gestelde vennootschappen.

47) Hierbij moet worden vermeld dat de lijst van laattijdige en/of niet-ingediende aangiften niet altijd een realistisch
beeld geeft. Zo werd gemeld dat in de directie Luik een fictieve datum van ontvangst van de aangifte werd ingevuld
op datum van het verzenden van de aanslag van ambtswege, zelfs indien er geen aangifte werd ingediend. Hieruit
blijkt ook dat het beheer van de kardex niet altijd uniform gebeurt.
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2.4.2.3. Aanbevelingen
De lijst der laattijdige en/of niet-ingediende aangiften maakt melding van de naam en het nationaal nummer van de belastingplichtige. Via dit nationaal nummer is het voor de administratie
dan wel mogelijk na te gaan wat de toestand is van de belastingplichtige, (zonder activiteit, in
vereffening, in faillissement). Deze omweg maakt de opvolging van de niet-indieners wel tot een
omslachtige operatie. In eerste instantie is het dan ook aangewezen deze lijst der laattijdige
en/of niet-ingediende aangiften verder te detailleren naar de aard van de activiteit, naar de frequentie van niet-indienen en naar de toestand (vereffening, failliet) van de vennootschap.
Belangrijk hierbij is dat vennootschappen met activiteit, die geen aangifte indienen, beter zouden
kunnen worden onderscheiden van failliete, ontbonden of slapende vennootschappen, zodat een
risico-analyse kan gebeuren, waarvan de resultaten kunnen worden aangewend om deze onwillige niet-indieners efficiënter aan te pakken.

2.4.3. “Onwillige niet-indieners” : aanpak
2.4.3.1. Situering
Wanneer er, ondanks de acties van de administratie, geen aangifte wordt ingediend, moet de belastbare grondslag op een andere manier worden bepaald. Er werd onderzocht hoe de controlekantoren dit doen, welke hulpmiddelen ze hierbij gebruiken en welke specifieke problemen ze
ondervinden.
Op deze grondslag wordt dan de belasting gevestigd door middel van een "aanslag van ambtswege" (48) en wordt terzelfder tijd een belastingverhoging (geautomatiseerd, samen met de inkohiering van de aanslag) of boete (manueel) ingekohierd.
De volgende instructies zijn van toepassing :
• De instructie Ci. RH. 81/451.023 van 24 juni 1993 vermeldt dat de dossiers waarvoor geen
aangifte werd ingediend zonder verwijl definitief moeten worden onderzocht. Bijgevolg moeten deze dossiers worden toegevoegd aan de selectie van de dossiers voor een grondige controle of een beheerscontrole. De instructie beveelt aan zoveel mogelijk een beroep te doen op
de medewerking van de plaatselijke opsporingsdiensten.

48) Overeenkomstig artikel 351 W.I.B. 1992 kan de administratie een aanslag van ambtswege vestigen bij een gebrek aan aangifte en bij laattijdige aangifte of wanneer de belastingplichtige bij een tijdige maar onregelmatige aangifte de vastgestelde onregelmatigheden niet binnen de gestelde termijn van 8 dagen heeft hersteld. De kennisgeving
van de aanslag van ambtswege gebeurt door middel van het verzenden van het bericht 279 E1.
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• De instructie Ci. RH. 81/510.864 van 16 september 1998 vermeldt dat de dossiers die aanleiding geven tot een aanslag van ambtswege niet mogen worden geweerd uit de selectie van de
grondig te controleren dossiers. De dossiers van de vennootschappen in vereffening, in faling
of met beperkte werkzaamheid moeten evenwel uit deze selectie worden verwijderd. Voor deze vennootschappen moet er dan wel weer worden nagegaan of achter deze vennootschappen
geen feniks-activiteiten (49) schuilgaan.
• De handleiding taxatie nr 11/1103-2d) schrijft voor dat de EA inspecteur er zich moet van
vergewissen dat alle nodige inlichtingen om de belastbare basis te bepalen ter plaatse zijn ingewonnen alvorens de aanslag van ambtswege op basis van artikel 351 W.I.B. 1992 te vestigen. Er wordt nader gespecifieerd dat de EA inspecteur in de grootst mogelijke mate de verrichtingen van zijn adjuncten inzake de verificatie van aangiften moet nazien. Dit nazicht is
vereist ter voorkoming van klaarblijkelijk ontoereikende, overdreven of willekeurige taxaties
wegens het ontbreken van bewijskrachtige gegevens om de belastbare basis te bepalen.
Deze activiteit situeert zich derhalve op de grens tussen de beheersverrichtingen en de controletaken van het controlekantoor. De beheerstaak kan slechts worden afgehandeld door de controletaak aan te vatten.
De aanslag van ambtswege wordt geheven op het bedrag van de belastbare inkomsten die de administratie kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt.
Er zijn verschillende methoden om de belastbare grondslag te bepalen (hierna "taxatiemethodes"
(50) genoemd).
Bij de bepaling van de belastbare grondslag mag de administratie zich steunen op de bewijsmiddelen voorzien in de artikelen 340 (de middelen van gemeen recht, behalve de eed, dus met inbegrip van vermoedens), 341 (tekenen en indiciën) en 342 (taxatie bij vergelijking (51)) van het
W.I.B. 1992.

49) Wat met feniks-activiteiten wordt bedoeld of hoe dit moet worden nagegaan, wordt evenwel niet vermeld.
50) Bij het toepassen van deze taxatiemethodes bestaat het risico dat de administratie de vermoedens opstapelt
(vermoeden op vermoeden) waardoor de aanslag ook als willekeurig wordt bestempeld en wordt vernietigd.
Wanneer de administratie bijvoorbeeld het gemiddeld winstpercentage op de aankopen voor een bepaald belastbaar
tijdperk uit de boekhouding van de belastingplichtige afleidt en dit percentage toepast op de aankopen van de 2 volgende belastbare tijdperken zonder te onderzoeken of het winstpercentage voor die volgende jaren niet moet worden
aangepast dan stapelt de administratie vermoedens op elkaar . Het opstapelen van vermoedens leidt tot een willekeurige taxatie. (Luik 13 maart 1985, Bull. Bel. 1986, pag. 1183).
De belastingplichtige die van ambtswege is aangeslagen heeft het recht de aanslag nietig te doen verklaren indien hij
aantoont dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld. Een aanslag is willekeurig indien de administratie
een rechtsdwaling (vergissing in rechte) heeft begaan, zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of uit juiste feiten niet
te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid (Cass., 25 februari 1982, Arr. Cass. 1981-1982, 813; vraag nr.
1367 van M. DIDDEN, Vragen en Antwoorden, Kamer, 1997-1998, blz. 19683).
51) Artikel 342 W.I.B. 1992 bepaalt het volgende : “Bij gebreke aan bewijskrachtige gegevens, geleverd door de
belanghebbenden, hetzij door de administratie, worden de … winst of baten voor elke belastingplichtige bepaald
naar de normale winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen…”
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Uit de voorafgaandelijke ondervraging bleek dat de administratie zich vooral zou baseren op :
- de loonstaten;
- de aangiften van vorige jaren;
- de betaalde huren;
- taxatie bij vergelijking ;
- de BTW-aangifte; indien de belastingplichtige BTW-aangiften indient, dan kan op basis
hiervan een gefundeerde aanslag van ambtswege worden gevestigd (52).
De efficiëntie van de verschillende taxatiemethodes werd onderzocht.
Wanneer bij de controle wordt vastgesteld dat de vennootschap gedurende jaren geen activiteit
(geen belastbare inkomsten) meer heeft gehad, dan moet naar de toekomst toe worden voorgesteld deze belastingplichtigen (eventueel ambtshalve) te schrappen in plaats van een aanslag van
ambtswege te vestigen. Deze oninvorderbare ingekohierde aanslagen moeten in de boekhoudingen van de bevoegde ontvangers immers ook worden opgenomen als vastgestelde rechten; deze
kunnen alleen nog worden aangezuiverd door middel van een beslissing tot ontlasting van de
gewestelijke directeur invordering.

2.4.3.2. Bevindingen
Aanpak en werklast
De niet-indieners leveren in het controlekantoor meer werk op dan de regelmatige aangiften.
Dit is voornamelijk het geval wanneer uit gegevens van derden blijkt dat er nog activiteit is. Het
doorsturen van gegevens naar de BTW en de PB, het opsporen van allerhande taxatiegegevens
en van belastbare elementen (BTW-aangiften, leverancierslistings, via bezoeken ter plaatse) is
tijdrovend. De aanslag van ambtswege moet bovendien met zorg worden opgemaakt en de
grondslag moet goed worden gemotiveerd.
Uit de bevraging bleek dat de aanslag van ambtswege in praktisch 90% van de gevallen wordt
gevestigd op basis van de BTW-aangifte.
Indien geen BTW-aangifte werd ingediend (53) moet het controlekantoor zijn toevlucht zoeken
tot een andere taxatiemethode.

52) Deze taxatiemethode wordt niet vermeld in het Com.IB 1992 maar volgt uit een arrest van het Hof van Cassatie
van 13 oktober 1997 waarin werd geoordeeld dat een aanslag van ambtswege uitsluitend gevestigd op basis van de
BTW-aangifte niet willekeurig is.
53) De antwoorden op de enquête vermeldden herhaaldelijk dat het onmogelijk is een gefundeerde aanslag te vestigen indien geen BTW-aangifte werd ingediend.
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De taxatie bij vergelijking wordt weinig gebruikt. De EA inspecteurs geven hiervoor als reden op
dat deze methode zeer tijdrovend is en dat de kantoren niet beschikken over relevante vergelijkingspunten, ook niet binnen het eigen ambtsgebied. Bovendien wordt het criterium “soortgelijk” zeer strikt geïnterpreteerd en moet het om “bijna-identieke” belastingplichtigen gaan. Deze
onduidelijkheid geeft in de praktijk aanleiding tot veel discussie en tot het indienen van bezwaarschriften tegen de gevestigde aanslag (54).
Uit de antwoorden kon ook worden afgeleid dat de vraag groot is naar een centrale dienst waarop
beroep kan worden gedaan ingeval de controlekantoren vragen hebben omtrent de toe te passen
taxatiemethodes.
Het blijkt regelmatig voor te komen dat het controlekantoor te weinig onderzoek verricht om de
aanslag van ambtswege op een voldoende gemotiveerde wijze te vestigen of dat nog ten onrechte
een aanslag van ambtswege wordt gevestigd bij “slapende” of andere “lege” vennootschappen.
Dergelijke “aanslagen van ambtswege” leiden in de praktijk tot het volgende resultaat :
1)
De belastingplichtige dient een bezwaarschrift in. Soms zal hij in dit geval alsnog
een aangifte indienen, of toch sommige boekhoudkundige stukken overleggen. De
directeur “geschillen” die oordeelt over het bezwaarschrift zal dan geneigd zijn
een deel van de aanslag te ontlasten (55) of de boete te verminderen. Deze neiging
zal groter worden naarmate de oorspronkelijke aanslag van ambtswege minder gefundeerd was. Eventueel wordt dan een nieuwe aanslag gevestigd. Dit impliceert
dan dubbel werk.
2)

De belastingplichtige reageert helemaal niet. De “aanslag van ambtswege” moet
dan door de bevoegde ontvanger worden ingevorderd. Deze zal daar vaak niet in
slagen zodat hij na verloop van tijd een verslag zal moeten maken voor de directeur “invordering”, waarin hij verzoekt om van de invordering van deze aanslag te
worden ontlast (56). Meestal zal het hier dan gaan om vennootschappen in moeilijkheden of om vennootschappen zonder activiteit.

54) De instructie Co.88.32/66.634 van 18 december 1995 maakt melding van een lijst van vergelijkingspunten. Deze
wordt evenwel niet of weinig gebruikt omdat de vergelijkingspunten niet up-to-date zijn. De vergeleken inkomsten
moeten immers betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar als de inkomsten waarvoor de aanslag van ambtswege
wordt gevestigd (Luik, 18 januari 1955, Defays). Een andere belemmering vormt het feit dat de activiteitscode vermeld in de lijst van vergelijkingspunten niet overeenkomt met de werkelijke activiteit.
55) Procedure : de gewestelijke directeur taxatie of zijn gedelegeerde neemt een beslissing. In geval van gehele of
gedeeltelijke ontlasting moet een uitgavenstuk 439D worden opgemaakt. Dit uitgavenstuk wordt aangewend om
door een rekenplichtige van de thesaurie een betaling te doen uitvoeren aan de bevoegde ontvangers, die deze betaling aanwenden om het openstaande vastgesteld recht (de ontlaste aanslag) aan te zuiveren. Het Rekenhof regulariseert deze “betalingen”.
56) Procedure : De aanvragen moeten voorafgaandelijk voor advies naar de bevoegde EA inspecteur worden toegezonden, die zo vlug mogelijk moet overgaan tot de vereiste verificatie. De gewestelijke directeur onderzoekt de aanvraag. In geval van aanvaarding in ontlasting, maakt de directeur een beslissing van aanneming van ontlasting op via
het formulier 180bis.
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In beide gevallen zal in de statistieken van de ambtenaar en van het controlekantoor het dossier
als afgehandeld worden beschouwd en zelfs met gunstig resultaat vermits een aanslag van
ambtswege bij niet-aangifte en a fortiori de belastingverhoging als een verhoging van de belastbare grondslag (inkomstenverhoging) worden beschouwd, terwijl er in het controlekantoor niet
veel aandacht aan werd besteed. Over het geheel van de administratie beschouwd wordt er
evenwel geen ontvangst gerealiseerd en is er steeds een belangrijke administratieve meerkost.
Wanneer er geen sporen meer aanwezig zijn van de belastingplichtige of bij failliete belastingplichtigen of bij belastingplichtigen zonder activiteit beperkt de afwerking van de niet-aangifte
zich echter meestal tot een minimum aan werkzaamheden : ofwel voeren de kantoren dan een informatiedrager in met noch een belastbare basis, noch een belastbare winst, ofwel vragen zij de
ambtshalve schrapping aan. In beide gevallen brengt dit weinig werk met zich mee.
Opvallend is dat niet elk controlekantoor dezelfde norm hanteert voor de procedure van ambtshalve schrapping : de periode van non-activiteit die in acht wordt genomen schommelt van 3 tot
5 jaar. Op de vraag hoeveel vennootschappen die hun aangifte voor het aanslagjaar 1995 niet
hebben ingediend in september 1998 waren geschrapt, werd ontwijkend geantwoord, in de zin
dat de lijsten van ambtshalve schrapping niet worden bijgehouden.
De controlekantoren verrichten doorgaans zeer weinig onderzoekingen en doen ook zelden beroep op de opsporingsdiensten. Nochtans werd gemeld dat in deze gevallen snel optreden noodzakelijk is om aan de hand van de feitelijke omstandigheden te kunnen nagaan of het gaat om
een gewoon faillissement dan wel of de belastingplichtige op een bedrieglijke manier zijn onvermogen heeft georganiseerd. Ook tijdens de vereffeningsperiode is verhoogde waakzaamheid
geboden ten einde eventueel de vereffenaar aansprakelijk (57) te kunnen stellen.

Misbruiken
De volgende drie soorten van misbruiken werden gemeld. Ze worden hierna weergegeven ter illustratie van de problemen waarmee de EA inspecteurs worden geconfronteerd (58).

57) De vereffenaar die onmiddellijk na de ontbinding overgaat tot de toebedeling van het vastgestelde liquidatiesaldo aan de enige vennoot, met miskenning van de rechten van de schuldeisers, handelt onrechtmatig (Antwerpen, 14
december 1998, RW 1999-2000, blz. 227-228).
58) Het was opmerkelijk in de enquête dat slechts één responderend controlekantoor melding maakte van nietindieners betrokken in een BTW-carrousel.
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1. Niet-indiener gaat in bezwaar
De belastingplichtige dient geen aangifte in en wacht af. Het controlekantoor moet elementen
vinden om de belastbare grondslag te bepalen voor de vestiging van de aanslag van ambtswege.
De belastingplichtige zal deze aanslag evalueren : indien hij lager uitvalt dan het bedrag dat in
werkelijkheid zou moeten worden betaald op basis van de cijfers van zijn (zwarte) boekhouding,
dan zal hij deze betalen. Indien daarentegen het bedrag van de aanslag naar zijn mening te hoog
is, dan zal hij bezwaar indienen (59) en daarbij de onwettelijkheid van de aanslag trachten te
bewijzen. Tijdens deze bezwaarprocedure bewijst de niet-indiener dat de aanslag onjuist, overdreven of ongeldig is door middel van het voorleggen van de feitelijke elementen bij de gewestelijke directeur en/of de inspecteur geschillen, die zich over het bezwaarschrift moeten uitspreken.
Aangezien de kans reëel is dat deze feitelijke elementen meer gefundeerd zijn dan de elementen
waarop het controlekantoor zich heeft gesteund, zal de willekeurigheid en de nietigheid van de
aanslag moeten worden vastgesteld en zal de aanslag dus worden ontlast.
De gewestelijke directeur of de door hem gedelegeerde ambtenaar (inspecteur geschillen) mogen
bij deze gelegenheid :
- de inkomsten van de belastingplichtige niet via een ander bewijsmiddel ramen;
- in de belastbare grondslag geen inkomsten opnemen die tijdens het onderzoek van het
bezwaarschrift door de inspecteur geschillen zouden zijn ontdekt;
- de door de controle-ambtenaar gekozen vergelijkingspunten niet vervangen door andere
(60).
In dit geval moet het bevoegde controlekantoor dus een nieuwe aanslag vestigen.

59) Overeenkomstig de toepassing van de artikelen 366 tot 373 W.I.B. 1992.
60) Nr. 375/26 van het Com.IB 1992.
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De nieuwe aanslag moet worden doorgevoerd binnen de termijn bepaald bij artikel 354, 4e lid,
W.I.B. 1992 (61).
In extremis kan de administratie in dit geval ook nog een nieuwe aanslag vestigen overeenkomstig artikel 355 van het W.I.B. 1992 ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan zulks hetzij binnen de drie maanden…, hetzij
binnen de zes maanden…
Hierbij moet worden benadrukt dat het hier gaat om een bijkomende aanslagtermijn en niet om
een bijkomende onderzoekstermijn (62). Wanneer deze onderzoekstermijnen zijn afgelopen, is
het controlekantoor verplicht de nieuwe aanslag te vestigen op basis van de gegevens verstrekt
door de belastingplichtige, zonder dat de administratie deze nog aan een bijkomend onderzoek
kan onderwerpen. Met andere woorden de niet-indiener krijgt een nieuwe aanslag zonder dat
wettelijk nog een onderzoek mogelijk is (63).

2. Niet-indiener is onvindbaar
Sommige bedrijfsleiders van vennootschappen dienen geen aangifte in en zijn onvindbaar voor
het controlekantoor.

61) De aanslagtermijn van 3 jaar (artikel 354, eerste lid, W.I.B. 1992) en de onderzoekstermijn van drie jaar (artikel
333, tweede lid, W.I.B. 1992) worden verlengd met 2 jaar indien de administratie de belastingplichtige vooraf
schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven (op straffe van nietigheid) van de aanwijzingen inzake
belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoeld tijdperk (artikelen 354, tweede lid, en 333, derde
lid, van het W.I.B. 1992).
Het hier bedoelde artikel 354, vierde lid, W.I.B. 1992 bepaalde dat de aanslagtermijn van 3 jaar ook werd verlengd
indien de belastingplichtige binnen die termijn bezwaar had ingediend tegen een aanslag betreffende het aanslagjaar
dat bepalend was voor het begin van die termijn. De termijn werd dan verlengd met een tijdperk dat gelijk was aan
de tijd die was verlopen tussen de datum van het indienen van het bezwaarschrift en die van de beslissing van de directeur of de gedelegeerde ambtenaar, zonder dat die verlenging meer dan twaalf maanden mocht bedragen. De onderzoekstermijn werd echter niet verlengd. Thans is ingevolge de wijziging doorgevoerd bij artikel 19 van de wet
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen deze maximale verlenging bij de behandeling
van een bezwaarschrift teruggebracht tot 6 maanden. Door de wijziging die bij artikel 11 van dezelfde wet aan artikel 333 W.I.B. 1992 werd aangebracht wordt thans evenwel ook de onderzoekstermijn verlengd.
62) Er moet worden benadrukt dat het enkel om een bijkomende aanslagtermijn gaat. Het nieuwe artikel 333 W.I.B.
1992 verwijst NIET naar artikel 355 W.I.B. 1992.
Wanneer bijgevolg over het bezwaarschrift pas uitspraak wordt gedaan op een ogenblik dat de onderzoekstermijn
van drie jaar (vanaf 1 januari van het aanslagjaar, dus beperkt tot 2 jaar en 1 dag voor vennootschappen die hun
boekhouding afsluiten op 30/12) is verstreken kan de aanslag enkel nog worden gevestigd op de gegevens die de belastingplichtige zelf heeft aangebracht.
63) Ingevolge de toepassing van het door artikel 21 van deze wet gewijzigde artikel 356 van het W.I.B. 1992 moet
de administratie voortaan, indien de vernietiging van de aanslag is gebeurd door het gerecht, de subsidiaire aanslag
die ze wil vestigen op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen ter beoordeling voorleggen aan
het gerecht dat uitspraak doet over zo'n beroep. Deze subsidiaire aanslag is pas invorderbaar in uitvoering van de
gerechtelijke beslissing.
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3. Niet-indiener verlengt zijn boekjaar of gaat in vereffening
De vennootschap verlengt haar boekjaar en gaat in vereffening vooraleer het controlekantoor de
kans krijgt de betrokken vennootschap te controleren. De vennootschap doet hierbij uiteraard
geen aangifte naar aanleiding van de invereffeningstelling.
Met betrekking tot deze in vereffening gestelde vennootschappen bleek dat de EA inspecteurs
regelmatig worden geconfronteerd met de specifieke vraag of deze voor het jaar van invereffeningstelling al dan niet een "aangifte speciaal" moeten indienen. De problematiek kan als volgt
worden samengevat.
Vennootschappen die zich op een andere datum dan de afsluitingsdatum van het boekjaar
in vereffening stellen moeten (64) naast de gewone jaarlijkse aangifte nog een aangifte
speciaal indienen voor de periode van de aanvang van het boekjaar tot de datum van invereffeningstelling. Nochtans is er strikt genomen geen boekhoudkundige verplichting
om op datum van de invereffeningstelling de balans, de resultatenrekening en de toelichting (jaarrekening) op te stellen. Wanneer er geen jaarrekening wordt opgesteld, is er
overeenkomstig artikel 200 van het K.B./W.I.B. 1992 geen belastbaar tijdperk en bijgevolg ook geen aanslagjaar. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige vennootschappen in
vereffening weigeren van de aangifte speciaal in te dienen met betrekking tot deze periode. De vennootschapswet (65) verplicht een vennootschap in vereffening wel een jaarrekening op te maken met betrekking tot de periode vanaf de invereffeningstelling tot de
statutair bepaalde datum van afsluiting van het boekjaar.
Dus moeten overeenkomstig de instructies de volgende aangiftes worden ingediend door
een vennootschap die zich bijvoorbeeld in vereffening stelt op 1 september 1997 en met
normale afsluitingsdatum van de (kalenderjaar)-boekhouding op 31 december :
Aanslagjaar 1997
* Gewone fiscale aangifte voor het belastbaar tijdperk : 1 januari 1996-31 december 1996.
* Fiscale aangifte speciaal voor de periode 1 januari 1997 tot 1 september 1997, dit ondanks
het feit dat er voor deze periode geen belastbaar tijdperk is wanneer op datum van de invereffeningstelling geen jaarrekening wordt opgesteld. We spreken hier opzettelijk van
"periode" omdat er discussie bestaat omtrent het feit dat er met betrekking tot die periode

64) In toepassing van het nummer 208/9 van de Com.IB 1992. De commentaar baseert zich hiervoor op een antwoord van een parlementaire vraag van 9 februari 1990 van Senator De Clippele, Bull. der belastingen nr. 696, pag.
2043. Dit antwoord baseert zich dan weer op een advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 110/7 in
het bulletin nr. 24 van september 1989 “Verslaggeving bij invereffeningstelling”. Dit advies vermeldt dat het is aangewezen dat het bestuursorgaan van de betrokken vennootschap een balans, een resultatenrekening en een toelichting opmaakt voor het gedeelte van het boekjaar dat met de ontbinding van de vennootschap eindigt.
65) Artikel 187.
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een balans, een resultatenrekening en een toelichting moet worden opgesteld en bijgevolg
al dan niet een belastbaar tijdperk ontstaat.
Aanslagjaar 1998
* Gewone fiscale aangifte voor het belastbaar tijdperk van 1 september 1997 tot 31 december 1997.
In een parlementaire vraag van 30 januari 1998 werd specifiek gevraagd welke wettelijke gronden er bestaan om een onderneming ervan te weerhouden met betrekking tot het jaar van haar
invereffeningstelling slechts 1 aangifteformulier in te dienen voor de periode van het volledige
boekjaar. De minister antwoordde op 11 augustus 1998 dat gespecialiseerde diensten van de administratie de problematiek opnieuw grondig aan het onderzoeken zijn en eventuele voorstellen
zullen uitwerken om de problematiek op wetgevend vlak te regelen. Deze discussie is niet onbelangrijk omdat deze aangifte juist toelaat dat de belastingadministratie veel vlugger een controle
kan aanvatten, namelijk nog in het jaar zelf van de invereffeningstelling, waardoor het gemakkelijker wordt bedrieglijke invereffeningstellingen, die als doel hebben het actief vóór de faillietverklaring of sluiting van de vereffening te vervreemden ten nadele van de schuldeisers, op te
kunnen sporen (66).
Deze twee laatste misbruiken speculeren mede op de inertie van de controlekantoren.
Het controlekantoor komt vaak te laat om nog een aanslag te vestigen tijdens de periode van activiteit. De bedrijfsleiders hebben de kans gekregen hun onvermogen te organiseren en/of te vertrekken met de noorderzon.
Volgens de instructies moeten deze dossiers het voorwerp uitmaken van minstens een beheerscontrole en moet er een bezoek ter plaatse worden gedaan. Gezien de moeilijkheidsgraad van deze dossiers (de behandeling kan lang aanslepen, er is misschien geen boekhouding of de belastingplichtige is spoorloos) en de tijdsdruk worden dergelijke dossiers vaak pas op het einde van
het controlewerkjaar behandeld en komt er van een bezoek ter plaatse niets meer in huis.
Er bestaat dus een kans dat de niet-indiener en mogelijke fraudeur helemaal door de mazen van
het net glipt ofwel dat de aanslag van ambtswege als "willekeurige" aanslag wordt ontlast op een
ogenblik dat de onderzoekstermijnen reeds zijn verstreken, zodat enkel nog een lage “subsidiaire” aanslag kan worden gevestigd.
Het gevaar is dus reëel dat in de huidige omstandigheden de niet-indiener minder streng wordt
behandeld dan degene die wel zijn aangifte indient : de gelijke behandeling van de belastingplichtigen komt hier in het gedrang.

66) Zie instructie Ci.R.14/509.108 van 6 augustus 1998.
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Besluit
De manier waarop het controlekantoor de groep niet-indieners aanpakt op korte termijn (aanslag
van ambtswege na grondig onderzoek ofwel een eerder willekeurige aanslag) en op lange termijn
(al dan niet vragen van de schrapping van lege vennootschappen) heeft belangrijke repercussies
op het functioneren van de administratie in haar geheel.
De aanwezigheid van deze groep niet-indieners vertroebelt de kijk die via de statistieken kan
worden verkregen op de werklast en op de uitvoering van de werkzaamheden.
Door de huidige organisatie vergroot de kans dat bij misbruiken onwillige niet-indieners door de
mazen van het net glippen en minder streng worden behandeld dan degenen die wel een aangifte
indienen.

2.4.3.3. Aanbevelingen
Op korte termijn is het aangewezen bij niet-indiening meer beroep te doen op de opsporingsdiensten ten eerste om vast te stellen of er wel werkelijk geen activiteit is, ten tweede om de aangifte
alsnog te doen indienen en ten derde om feitelijke elementen in te zamelen voor een gefundeerde
aanslag van ambtswege bij blijvende niet-indiening.
Verder is het van belang in de toekomst bij deze onwillige niet-indieners zo snel mogelijk een
helder onderscheid te maken tussen niet-indieners die geen activiteit meer hebben en nietindieners te kwader trouw.
Voor de eerste groep moet in eerste instantie zeer snel na de invereffeningstelling worden opgetreden, teneinde de bedrieglijke faillissementen op te sporen. Ook hieraan kan door de opsporingsdiensten meer aandacht worden besteed : zij kunnen worden ingeschakeld om mogelijke
pogingen tot het organiseren van onvermogen te detecteren.
De belastingplichtigen moeten worden gesensibiliseerd om bij non-activiteit een aangifte van
stopzetting in te dienen. De uitwisseling van informatie met de BTW-kantoren, waar ook een
aangifte van stopzetting moet worden ingediend door BTW-belastingplichtigen kan beter.
Het is aangewezen centraal een norm te bepalen met betrekking tot de periode van non-activiteit
die in aanmerking moet worden genomen voor de ambtshalve schrapping. Na deze periode zou
de bevestiging van non-activiteit door de opsporingsdienst moeten volstaan om tot ambtshalve
schrapping uit het “klantenbestand van het kantoor” (repertorium der rechtspersonen) over te
gaan.
Nog actieve belastingplichtigen die noch bij de BTW noch bij de directe belastingen een aangifte
indienen zijn daarentegen erg lastige klanten die hard moeten worden aangepakt.
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Dergelijke frauderende belastingplichtigen zijn handig en soepel genoeg om zich te vestigen in
weinig gecontroleerde ambtsgebieden en regelmatig te verhuizen. Daarom is het aangewezen deze dossiers voor verder onderzoek te centraliseren in een controlecentrum of in een kantoor met
als specialisatie de “taxatie van de niet-aangevers". Het heeft geen zin elk controlekantoor met
deze problematiek te blijven confronteren.
De andere voordelen van deze centralisatie zijn :
- de werklast van het gewone controlekantoor wordt meer beperkt, meer gericht; de overdracht
van het dossier zou ook de procedure van “schrapping” in het gewone controlekantoor overbodig maken;
- de statistieken met betrekking tot de werklast en de resultaten van het controlekantoor worden
niet langer vertroebeld;
- de gezamenlijke en gelijke aanpak van de niet-aangevers;
- een gemakkelijkere samenwerking met ontvangkantoren en geschillendiensten;
- het gemakkelijker opsporen van verbanden : stromannen, notarissen, verbonden ondernemingen;
- dergelijk centraal kantoor zou de ideale plaats zijn voor een database van vergelijkingspunten.
Op termijn zou deze gespecialiseerde dienst er moeten toe komen nauw samen te werken met
andere inspectiediensten. De kans bestaat immers dat een frauderende belastingplichtige ook elders bedrog pleegt. Via een goede taakverdeling en een betere informatie-uitwisseling tussen alle
betrokken instanties (de opsporingsdiensten, de controlekantoren, de controlecentra (BTW), de
BBI, en zelfs de douane en de RSZ en Europese diensten) moet worden bewerkstelligd dat deze
niet langer door de mazen van het net kunnen glippen.
Frauderende vennootschappen zouden dan ook in een gezamenlijke actie voor de rechtbank kunnen worden gedaagd. Hierbij kan erop worden gewezen dat het gaat om vennootschappen, in de
regel opgericht met notariële akte, zodat het (juridisch zwakke) argument dat men de wetten en
administratieve verplichtingen niet kent hier dus a fortiori niet opgaat.
Wanneer deze probleemdossiers worden gecentraliseerd, kunnen, na vergelijking met het wettelijk en administratief optreden in onze buurlanden, ook meer gerichte wetswijzigingen worden
voorgesteld.

Op juridisch vlak kan worden gedacht aan langere onderzoekstermijnen met betrekking tot nietindieners en aan een vereenvoudigde toepassing van het bewijsmiddel van de taxatie door vergelijking met drie soortgelijke belastingplichtigen (artikel 342 W.I.B. 1992).
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2.5. SANCTIEBELEID
Inleiding
Naast het ondernemen van acties om de aangiften alsnog te doen indienen kan of moet de belastingadministratie ook sanctionerend optreden tegenover zowel de nalatige als de onwillige nietindieners.
De sanctie heeft naast een bestraffend (repressief) doel ook een ontradend (preventief) doel.
Enerzijds, bestraft de sanctie de overtreding en herstelt ze achteraf de schade (meerkost) voor de
administratie en de gelijkheid tussen de belastingplichtigen, en, anderzijds, kan (moet) de sanctie
ook worden gezien als een middel om, naar de toekomst toe, de "nalatige belastingplichtige" zijn
fiscale verplichtingen nauwgezetter te doen nakomen of de "frauderende belastingplichtige" op
het rechte pad te brengen.
In de mate dat dit bestraffend optreden een "verplichting" is voor de bevoegde ambtenaar spreekt
men van "gebonden bevoegdheid". In de mate dat de bevoegde ambtenaar de (keuze)mogelijkheid heeft te sanctioneren spreekt men van een "discretionaire bevoegdheid". Bij het
uitoefenen van deze discretionaire bevoegdheid moet de ambtenaar evenwel altijd de beginselen
van behoorlijk bestuur naleven.
Het onderzoek naar het gevoerde sanctiebeleid en de uitvoering van dat beleid in de praktijk
wordt hier toegespitst op de manier waarop de administratieve sancties, dit zijn de belastingverhogingen en de administratieve boeten, bij laattijdige aangiften en bij niet-aangiften worden toegepast. De wijze van toepassing van de strafsancties (67) werd niet onderzocht.
Er werd ook aandacht besteed aan de vraag in welke mate in de gevallen van laattijdige aangifte
de procedure van de “aanslag van ambtswege” systematisch werd toegepast. Deze procedure
versterkt aanzienlijk de juridische positie van de fiscus (68) en verzwakt deze van de belastingplichtige.

2.5.1. Situering
1) Bij laattijdige aangifte of niet-aangifte dient het controlekantoor vooreerst te reageren met het
sturen van een bericht van wijziging en het vestigen van een aanslag van ambtswege (artikel 351
67) Artikel 449 W.I.B. 1992 bepaalt het volgende :” Onverminderd de administratieve sancties wordt hij, die met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit wetboek…overtreedt, gestraft met gevangenisstraf…”
68) Artikel 352, eerste lid W.I.B. 1992 : “Indien hij ambtshalve is aangeslagen behoort het aan de belastingplichtige
het bewijs te leveren van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten en van de andere te zijnen name in aanmerking komende gegevens.”
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W.I.B. 1992 (69)). Het woord “kan” in de aanhef van dit artikel wijst erop dat een “vermoeden”
van belastbare inkomsten “kan” volstaan om de aanslag van ambtswege te vestigen en wellicht
niet op de keuzemogelijkheid de aanslag van ambtswege al dan niet toe te passen. Toch bestaat
het risico dat de kantoren deze procedure niet systematisch aanwenden en dat dus de positie van
de fiscus wordt verzwakt en de belastingplichtigen ongelijk worden behandeld.
2) Het artikel 444 van het W.I.B. 1992 vormt de juridische basis voor de toepassing van een belastingverhoging bij niet-aangifte of bij onvolledige of onjuiste aangifte. Een laattijdige aangifte
wordt ook beschouwd als een niet-aangifte (70).
Artikel 444 :

"Bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, worden de op het nietaangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen vermeerderd met een belastingverhoging die wordt bepaald naargelang de aard en de ernst van de overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van
10% tot 200% van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen.
Bij ontstentenis van kwade trouw kan worden afgezien van het minimum van 10% belastingverhoging.
Het totaal van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen en
de belastingverhogingen mag niet hoger zijn dan het bedrag van de niet aangegeven inkomsten.
De verhoging wordt slechts toegepast wanneer de niet aangegeven inkomsten 25.000 F
bereiken."

Alhoewel de wetgever de mogelijkheid tot een grote diversificatie had opengelaten beperkte de
Koning (artikelen 225 en 226 van het K.B./W.I.B. 1992) de classificatie tot de algemene juridische begrippen (71) overmacht, opzet en bedrog. Het K.B. maakt onderscheid tussen overtredingen :
- onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige (overmacht) :

geen verhoging

69) De administratie kan de aanslag van ambtswege vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan
vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de belastingplichtige nagelaten
heeft :
- ofwel een aangifte te doen binnen de termijnen…;
- ofwel aan de vormgebreken waarmede de aangifte is aangetast binnen de daarvoor toegestane termijn te verhelpen;
- ….
Vóór de aanslag ambtshalve wordt gevestigd, geeft de administratie bij ter post aangetekende brief aan de belastingplichtige kennis van de redenen waarom zij van die procedure gebruik maakt, van het bedrag van de inkomsten en
andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld.
Behalve … , wordt aan de belastingplichtige een termijn van een maand vanaf de verzending van die kennisgeving
toegestaan om zijn opmerkingen schriftelijk in te brengen en mag de aanslag niet vóór het verstrijken van die termijn worden gevestigd.
70) Als de aangifte te laat is ingediend en dus als niet bestaande moet worden beschouwd, mag terecht een belastingverhoging worden toegepast (Cass. 1 juli 1947, Orlay's spinnerijen, Pas. 1947, I, 315), zie Com.IB 1992 nr.
444.
71) Doordat het K.B./W.I.B. 1992 slechts in algemene termen spreekt over "opzet om de belasting te ontduiken"
(deze specifieke intentie kan moeilijk worden bewezen) bestaat het risico dat de link wordt gelegd naar de strafrechtelijke sancties met als gevolg dat het beginsel "non bis in idem" dreigt te worden toegepast bij de eventuele latere
strafrechtelijke behandeling;
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- zonder het opzet de belasting te ontduiken (goede trouw) :
- met het opzet de belasting te ontduiken (kwade trouw) :
- gepaard gaande met valsheid, gebruik van valse stukken of (poging tot) omkoping :

10% tot 30%
50% tot 200%
200%

De Com.IB 1992 (bij nr. 444) geeft verdere invulling aan de begrippen niet-aangifte, laattijdige
aangifte, onvolledige aangifte, onjuiste aangifte, onafhankelijk van de wil, opzet en somt concrete voorbeelden op. In de mate dat aan de term opzet om de belasting te ontduiken in de Com.IB
1992 een ruimere invulling wordt gegeven dan de normale (door de rechtspraak aanvaarde) betekenis is de Com.IB 1992 strenger dan het K.B./W.I.B. 1992, wat in strijd is met de normenhiërarchie : de belastingverhoging kan dan eventueel worden ontlast.
Wat de rang (eerste, tweede, derde, volgende) van de overtreding betreft bepaalt artikel 229
K.B./W.I.B. 1992 dat er “voor de vaststelling van het toe te passen percent van de belastingverhogingen een tweede of een volgende overtreding aanwezig is wanneer op het ogenblik waarop
een nieuwe overtreding wordt begaan, aan de overtreder kennis is gegeven van de verhoging die
de vorige overtreding (van dezelfde aard) heeft bestraft”. Na vier jaren zonder overtreding worden de oudere overtredingen, met uitzondering van de ergste categorie (bedrog, omkoping…),
gewist.
De belastingverhoging moet worden berekend op het niet aangegeven inkomstengedeelte.
Volgens de Com.IB 1992 dient de berekening in concreto als volgt te gebeuren :
De belastingverhoging wordt toegepast op het totale bedrag van de verschuldigde belasting -met inbegrip
van de vermeerdering (artikelen 157 tot 168 van het W.I.B. 1992)- na verrekening van alle voorheffingen
en aftrekbare bestanddelen en van de voorafbetalingen (72). Geen belastingverhoging wordt toegepast op
de PB/gem. en de PB/agg.
Wanneer slechts een gedeelte van de inkomsten tot verhoging aanleiding geeft, wordt deze berekend op het
verschil tussen het bedrag van de aanslag op al de belastbare bestanddelen en het bedrag van de fictieve of
aanvankelijke aanslag op de aangegeven bestanddelen of op die welke geacht worden niet in aanmerking te
komen voor verhoging.

De belastingverhoging moet, zoals de belasting zelf, worden ingekohierd.
Bezwaar en beroep zijn mogelijk volgens de normale regels.
Het Hof van Beroep is bevoegd uitspraak te doen niet alleen over de wettelijkheid van de toepassing van de verhoging, maar ook over de rangschikking van de overtreding en bijgevolg over het
tarief van de overeenkomstig de bepalingen van het vermelde besluit toegepaste verhoging.

72) Brussel, 29 februari 1960, Miravet en co. Deze wijze van berekening van de belastingverhoging heeft tot gevolg
dat bij overdreven voorafbetalingen de belastingverhoging volledig kan wegvallen.
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Schending van de wet, wat het vestigen van de belastingverhoging bij wijze van straf betreft,
brengt niet ipso facto de nietigheid mee van de aanslag waartegen geen ander middel van nietigheid werd aangevoerd.
Overeenkomstig artikel 9 van het Besluit van de Regent van 18 maart 1831 kan de Minister van
Financiën bij wijze van gunstmaatregel na verzoekschrift boeten en belastingverhogingen, niet
uitgesproken door de rechter, kwijtschelden of verminderen (73).
3) Het artikel 445 W.I.B. 1992 vormt de juridische basis voor de toepassing van een administratieve boete. (74)
Artikel 445 :
"De door de gewestelijke directeur gemachtigde ambtenaar kan een geldboete van 2.000
tot 50.000 frank opleggen voor iedere overtreding van de bepalingen van dit wetboek,
evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten.
Deze geldboete wordt ingevorderd volgens de regelen die van toepassing zijn inzake de
personenbelasting.
De Minister van Financiën of zijn gemachtigde (75) doet uitspraak over de verzoekschriften welke de kwijtschelding van de fiscale boeten tot voorwerp hebben."

De boete moet niet worden opgelegd wanneer het bedrag van de volgens de richtlijnen bepaalde
verhoging duidelijk hoger is dan de boete (76).
De overtredingen worden onderverdeeld (77) in :
- overtredingen niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet (78) de belastingen te ontduiken
nihil tot 25.000 BEF
- overtredingen toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belastingen te ontduiken
25.000 tot 50.000 BEF

Een tweede of een volgende overtreding kan slechts aanwezig worden geacht wanneer de overtreding door de belastingplichtige werd begaan op een ogenblik dat hij op de voorgeschreven
wijze kennis had gekregen van de vaststelling te zijnen laste van de vroegere overtreding(en) van
dezelfde soort.
Deze vaststelling van de overtreding (79) gebeurt met het drukwerk 279 F2 (eventueel op te nemen in een "bericht van wijziging" of in een "aanslag van ambtswege"), waarbij de EA
73) De procedure wordt beschreven in de Com.IB 1992 nr.444/38.
74) De administratieve boeten werden ingevoerd om de administratie toe te laten te reageren wanneer belastingplichtigen door "lijdelijk verzet, nalatigheid of slechte wil" de verplichtingen niet nakomen die de fiscale wetten opleggen. In beginsel kan de materiële niet-naleving van enigerlei verplichting, opgelegd door het W.I.B. 1992
of de uitvoeringsbesluiten, met een geldboete worden bestraft.
75) De door de wetgever toegelaten machtiging wordt in de praktijk beperkt tot de EA inspecteurs.
76) Com.IB 1992 nrs. 444/41 e.v. en 445/5.
77) Com.IB 1992 nr. 445/7, gewijzigd door circulaire Ci. RH. 981/454.103 van 28 september 1993.
78) Voor de interpretatie van deze begrippen wordt verwezen naar de Com.IB 1992 met betrekking tot de belastingverhogingen.
79) Com.IB 1992 nr. 445/11
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inspecteur de belastingplichtige aangetekend op de hoogte brengt van de aard van de overtreding
en van het bedrag van de geldboete dat hij zinnens is op te leggen.
De betrokkene krijgt een maand om zich te rechtvaardigen, waarna de EA inspecteur eventueel
kan afzien van de effectieve bestraffing.
De geldboeten worden net als de belastingverhogingen ingevorderd volgens de regelen van toepassing in de PB, dit wil zeggen dat zij ook moeten worden ingekohierd. Ter verantwoording van
de inkohiering moet de EA inspecteur met zorg een stuk 279 F1 opstellen in het dossier van de
overtreder met alle noodzakelijke en nuttige gegevens (80) en (81), zodat de boete ook bij eventueel bezwaarschrift standhoudt.
In tegenstelling tot de belastingverhogingen, die in principe samen met de belasting zelf automatisch worden ingekohierd en door een daartoe gedelegeerde directeur bij het hoofdbestuur worden uitvoerbaar verklaard, worden de boeten nog manueel door de EA inspecteur ingekohierd in
kohieren 239 U en daarna door de gewestelijke directeur (taxatie) uitvoerbaar verklaard.
Ter verantwoording van de toegepaste straffen moet een permanente lijst nr. 276 D van de opgelopen verhogingen en straffen bij het belastingdossier worden gevoegd. Deze lijst moet vergezeld gaan van de informatiedragers en/of de berekeningsnota's betreffende de aanslagen in de inkomstenbelastingen, gerangschikt per aanslagjaar en per datum.
Elke overtreding moet op de lijst nr. 276 D worden vermeld, zelfs indien zij geen aanleiding
geeft tot verhoging; men dient er insgelijks de ernst van de overtreding op aan te tekenen, door
bv. bij onvolledige aangifte de aard en het totale bedrag van de niet-aangegeven bestanddelen te
vermelden en eventueel de omstandigheden welke de laakbare nalatigheid, de kwade trouw of
het opzet de belastingen te ontduiken doet uitkomen.
Besluit
De wetgever heeft in de artikelen 444 en 445 van het W.I.B. 1992 heel wat ruimte gelaten om de
administratieve sancties af te bakenen tegenover de strafrechtelijke sancties.
Voor deze laatste is ten minste bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden vereist om tot bestraffing te kunnen overgaan. Deze begrippen (met een intentionele inhoud) werden uiteraard
door de rechtspraak verder ingevuld.

80) - stukken waaruit het bewijs van de overtreding blijkt;
- afschrift van de kennisgeving 279 F2;
- het eventuele antwoord van de overtreder;
- de bewijzen van het aangetekend verzenden van de brieven.
81) De instructie Ci. RH. 81/485.307 van 6 augustus 1996, nr. 38 benadrukt het essentieel belang van een adequate
motivering bij de vestiging van een boete, inzonderheid in geval van kwade trouw of opzet in hoofde van de belastingplichtige. De eenvoudige vaststelling van de overtreding volstaat dan uiteraard niet. Het is noodzakelijk elke actie, die wordt ondernomen, te noteren en te steunen op concrete feiten. De EA inspecteur moet ook rekening houden
met de opmerkingen en rechtvaardigingen die de belastingplichtige binnen de maand terugzendt. Het gebrek aan of
een onvoldoende motivering leidt onvermijdelijk tot een ontlasting van de boete.
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Wat de administratieve sancties betreft zouden deze begrippen niet determinerend mogen zijn
omdat het dan meer gaat over het "bestraffen" van de materiële overtreding van de wet of de uitvoeringsbesluiten. In artikel 444 (belastingverhogingen) wordt de Koning enkel verboden “af te
zien van de belastingverhoging wanneer kwade trouw bewezen is”.
De Koning heeft evenwel bij de uitvoering van deze wetsartikelen toch de hoofdindeling “overmacht // goede trouw of geen opzet // kwade trouw of opzet // valsheid in geschrifte en omkoping” gebruikt, vooral wat de belastingverhogingen betreft.
Dit heeft voor gevolg dat :
-

alle EA inspecteurs over deze intentie moeten oordelen en deze ook moeten kunnen bewijzen (dus veel materieel werk en moeilijke beslissingen).

-

het begrip "opzet" noodzakelijk moest worden verder uitgewerkt in de Com.IB
1992. Dit is gebeurd. Gevallen van aanwezigheid en afwezigheid van opzet werden opgesomd; vermits dit in de Com.IB 1992 gebeurt en niet in het K.B./W.I.B.
1992 zal een rechter dit enkel als de interpretatie van de administratie beschouwen
en zelf de hem voorgelegde feiten toetsen aan de hand van de invulling door de
rechtspraak van het begrip opzet. Wellicht daarom worden in de Com.IB 1992
tussen de regels (en tegen het K.B./W.I.B. 1992 in) twee soorten "afwezigheid
van opzet" onderscheiden :
1. deze waarbij toch wordt afgezien van de verhoging (wellicht toe te passen
wanneer de EA inspecteur van oordeel is dat er geen opzet, maar, anderzijds,
ook geen overmacht was);
2. deze die wordt bestraft met een verhoging van 10, 20 of 30 % (wellicht toe te
passen wanneer de EA inspecteur vermoedt dat er wel opzet was, maar dat hij
deze opzet niet kan bewijzen en/of de materiële werkzaamheden van de dossiersamenstelling of een bezwaar wil vermijden).

-

de noodzakelijke verfijning van de administratieve bestraffing van de onopzettelijke overtredingen grotendeels achterwege is gebleven, terwijl een "tarifering" op
basis van het louter materieel overtreden artikel (zoals bij de BTW) toch ook nuttig zou zijn; de Com.IB 1992 voorziet wel de bestraffing met administratieve boeten, maar bij de eerste overtreding wordt afgezien van bestraffing.

-

het risico groter wordt dat door de hoven de toepassing van het beginsel "non bis
in idem" (algemeen beginsel uit het strafrecht dat hetzelfde misdrijf geen tweemaal kan worden bestraft) zal worden toegepast. De hoven en rechtbanken aanvaarden soms de toepassing van dit beginsel (Antwerpen, 4/5/1998, onuitgegeven,
en Rk. Ieper, 19 september 1997, Fisc. Koer., 97/564).
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Nochtans oordeelt het Hof van Cassatie (5 februari 1999) dat het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" en artikel 14, zevende lid van het BUPO-Verdrag niet
beletten dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen
en opleggen voor eenzelfde overtreding, de ene onderworpen aan het nationale
strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het stelsel van de administratieve
sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben in
de zin van artikel 6 EVRM.
Zowel het Arbitragehof (arrest van 24 februari 1999) als de wetgever (wet van 15
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen) bevestigen wel dat
de belastingplichtigen elke betwisting betreffende de oplegging of het bedrag van
de administratieve fiscale boeten kunnen voorleggen aan de rechter (82).
Wat deze belastingverhogingen en administratieve boeten betreft, werd aan de hand van de statistieken en via de vragenlijst onderzocht of er over de kantoren heen sprake is van een gelijke
toepassing en dus van een gelijke behandeling van de belastingplichtigen. Resulteert de vrij
summiere regelgeving en de vrij ingewikkelde commentaar in de praktijk in een éénvormig sanctiebeleid?
Er werd ook onderzocht waar de EA inspecteurs moeilijkheden ondervinden en waar zij mogelijkheden tot verbetering van het boetesysteem zien.

2.5.2. Bevindingen
Vooreerst werd vastgesteld dat de administratie niet beschikt over statistieken die de aard van de
gesanctioneerde inbreuken gedetailleerd in kaart brengen. In het jaarverslag van de Algemene
administratie van de belastingen wordt slechts een totaal bedrag vermeld van alle boetes inzake
directe belastingen samen; er wordt geen onderscheid gemaakt volgens de aard van de belasting.
Dit totaal bedrag aan boetes wordt niet gerelateerd aan een aanslagjaar : de algemene statistiek
vermeldt enkel het aantal boetes per aanslagjaar, niet de bedragen. Ook de statistieken met betrekking tot de ontlastingen worden niet uitgesplitst volgens de belasting waarvoor een boete
werd geheven.
De statistische bevindingen bleven bijgevolg beperkt tot de volgende gegevens met betrekking
tot de aantallen gevestigde aanslagen van ambtswege, belastingverhogingen en boetes.

82) Zie ALEN A. voor een actueel overzicht van de problematiek, RW 1999-2OOO, 630-653, en VERMEERSCH
C.,.RW 1998-1999, 1348-1349.
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Bronnen : De lijsten van laattijdige en/of niet-ingediende aangiften en de statistiek 275 I/C 48.2 “Toestand werkzaamheden-vennootschappen”

De drie onderzochte verhoudingen (83) liggen zeer laag.
De volgende verklaringen werden gegeven :
- Bij vennootschappen zonder activiteit (84), bij kennelijk onvermogen van de belastingplichtige en in geval van faillissement of bij jarenlang aanslepende vereffeningen worden
geen sancties opgelegd; idem wanneer de bedrijfsleider niet kan worden opgespoord. Dit
gebeurt soms op aanvraag van en in overleg met de bevoegde ontvanger.
- Het feit van het inkohieren van een aanslag van ambtswege, van een belastingverhoging of
van een boete wordt niet altijd vermeld op het gegevensborderel. Dit impliceert dat de statistieken onbetrouwbaar zouden zijn.
- Bij een eerste overtreding (van bv. laattijdige aangifte) en ontstentenis van kwade trouw
bedraagt de voorziene boete 0 BEF en wordt dit bedrag niet ingekohierd. Indien de aangifte enkele dagen te laat binnenkomt of indien de aangifte binnen de maand binnenkomt en
er is een aanvaardbare uitleg (vb. ziekte, overmacht), wordt er vaak ook geen aanslag van
ambtswege gevestigd (85). Wanneer in deze gevallen een belastingverhoging (geen opzet :
10%) zou worden toegepast of een boete van de schaal kwade trouw (25.000 BEF) moet
een ganse procedure worden gevolgd, terwijl de kans reëel is dat de belastingverhoging of
de boete tijdens de bezwaarprocedure wordt ontlast.
- Om tijd te besparen, om sneller tot een akkoord te komen en/of om geen bezwaarschriften
uit te lokken, wordt bij “goedmenende” belastingplichtigen soms geen aanslag van
83) Legende met betrekking tot de onderzochte verhoudingen :
- Beboetingspercentage = verhouding aantal boetes / aantal niet-ingediende aangiften
- Percentage aanslagen van ambtswege = verhouding aantal aanslagen van ambtswege / (aantal niet-ingediende
aangiften + aantal laattijdige aangiften)
- Percentage belastingverhogingen = verhouding aantal belastingverhogingen / (aantal niet-ingediende aangiften
+ aantal laattijdige aangiften).
84) Een vermoeden van non-activiteit is er indien alle briefwisseling terugkomt, er geen BTW-aangiften zijn en er
op het controlekantoor personenbelasting geen gegevens met betrekking tot de bedrijfsleider beschikbaar zijn.
85) Ook indien de aangifte alsnog wordt ingediend binnen de termijn van 1 maand, voorzien in de kennisgeving
279 F2, wordt er geen boete ingekohierd; eventueel wordt dan wel een belastingverhoging ingekohierd.
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-

-

-

ambtswege, noch een belastingverhoging of boete ingekohierd. De laattijdige aangifte
vormt dan de basis voor een gewone inkohiering of er wordt bij de inordestelling gestreefd
naar een akkoord met de belastingplichtige. Deze verklaring wordt meer ingeroepen wanneer het kantoor kampt met personeels- en tijdsgebrek. Tot een aanslag van ambtswege en
een belastingverhoging wordt dan slechts overgegaan wanneer met de belastingplichtige
geen akkoord mogelijk is.
Er wordt geen aanslag van ambtswege gevestigd indien er geen belastbare basis is of indien er geen elementen worden gevonden om de aanslag van ambtswege te kunnen vestigen.
Men is gewoon vergeten de aanslag van ambtswege toe te passen.
Een belastingverhoging inkohieren is zinloos bij verlieslatende vennootschappen of bij
vennnootschappen die veel te hoge voorafbetalingen hebben gedaan. Deze belastingplichtigen kunnen alleen met een boete worden gesanctioneerd.
Het inkohieren van de boeten moet nog steeds manueel gebeuren, wat veel werk met zich
meebrengt.

De EA inspecteurs zijn voorstanders van een geautomatiseerde inkohiering van de administratieve boeten.
In het raam van het onderzoek naar de éénvormige (gelijke) interpretatie en toepassing door de
EA inspecteurs van deze verschillende sancties werden hun in de vragenlijst fictieve gevallen ter
beoordeling voorgelegd. De antwoorden hierop bevestigden de hierboven gegeven verklaringen.
Er werd een ongelijke behandeling vastgesteld, die vooral het gevolg blijkt te zijn van :
- het al dan niet principieel systematisch aanwenden van de aanslag van ambtswege en van
een belastingverhoging of boete dan wel het eerder verkiezen van een akkoord met de belastingplichtige;
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- de subjectieve interpretatie van de begrippen opzet en kwade trouw; het is moeilijk de
correcte schaal en de ernst (86) van de overtreding aan te duiden; het W.I.B. 1992, het
K.B./W.I.B. 1992 en de Com.IB 1992 spreken elkaar soms tegen en geven veel discretionaire bevoegdheid aan de EA inspecteurs;

- de dubbelzinnige interpretatie van wat met het “meedelen van de bestraffing van vorige
overtredingen” (bij belastingverhogingen), enerzijds, en “het vaststellen van vorige

86) De volgende diepgaande analyse is opgenomen ter illustratie van deze dubbelzinnigheden :
Aangezien het K.B./W.I.B. 1992 de term "opzet" gebruikt, wordt deze term in de Com.IB 1992 geconcretiseerd.
Ingevolge de hiërarchie der rechtsnormen kan de Com.IB 1992 evenwel niet afwijken van het W.I.B. 1992 en het
K.B./W.I.B. 1992.
De Com.IB 1992 (444/21) beschouwt de volgende gevallen als afwezigheid van opzet.
- na optreden van de administratie legt de belastingplichtige zijn (per definitie laattijdige) aangifte over;
- duidelijke goede wil van de belastingplichtige bij de verificatie van de laattijdige aangifte;
- niet-aangifte, zelfs herhaaldelijk, wanneer de belastbare inkomsten enkel uit bescheiden lonen bestaan en de
taxatie-ambtenaar zeker is over alle fiches te beschikken;
- de onjuistheid of de leemte in de aangifte is te wijten aan :
- een schrijffout
- een verkeerde interpretatie van de wet
- onwetendheid inzake fiscaliteit of boekhouding;
HIERMEE WORDT GELIJKGESTELD (bij een eerste overtreding en behoudens bijzondere gevallen) :
- wanneer voordelen van alle aard niet of tot een onvoldoende bedrag werden aangegeven;
- wanneer de belastingplichtige, die geen boekhouding voert, de gegevens (koop- en verkoopverrichtingen, lonen)
waarop de EA inspecteur en hijzelf steunt om zijn winsten bij vergelijking te ramen, juist aangeeft;
- wanneer de belastingplichtige, die een regelmatige boekhouding voert, werkelijke kosten in rekening brengt, die
echter gedeeltelijk of volledig niet-aftrekbaar zijn, zoals : belastingen, overdreven afschrijvingen, reiskosten, erelonen, voordelen van alle aard, enz. (m.a.w. de verworpen uitgaven die de controleur "ontdekt", dat is vaak
voorkomend in de praktijk).
In principe moeten deze overtredingen worden bestraft met een verhoging van minimum 10%.
Het tweede lid van artikel 444 W.I.B. 1992, bepaalt evenwel dat bij ontstentenis van kwade trouw (=afwezigheid
van opzet) kan worden afgezien van elke belastingverhoging.
Alhoewel het K.B./W.I.B. 1992 deze mogelijkheid invult met de bewoordingen : "omstandigheden onafhankelijk
van de wil van de belastingplichtige" (dus overmacht waarbij er dus geen enkele betwisting mogelijk is over de
goede trouw van de belastingplichtige) wordt deze mogelijkheid in de Com.IB 1992 (444/22) nog verder uitgebreid :
Wanneer het de eerste overtreding betreft en er is geen opzet (beoordeling hiervan door de controleur is nodig) "kan
worden afgezien" van de belastingverhoging. Dit betekent niet dat de administratie op dat gebied een arbitraire bevoegdheid heeft (willekeurig kan handelen) maar dat zij met inachtneming van alle feitelijke omstandigheden waarover zij beschikt, steeds de afwezigheid van kwade trouw (dus opzet) kan beoordelen. Ter zake moet men twee zaken met elkaar verzoenen : enerzijds, een voldoende soepelheid om niet in onbillijkheid te vervallen en, anderzijds,
het uitsluiten van willekeur en ongelijkheid in behandeling.
Ondanks deze laatste bewoordingen wordt door deze passage in de Com.IB 1992 de ongelijkheid ingebakken vermits deze passage door verschillende mensen moet worden toegepast. Alhoewel het W.I.B. 1992 en het K.B./W.I.B.
1992 vrij duidelijk zijn wordt hier een bijkomende categorie voorzien : geen overmacht, maar toch geen verhoging
bij afwezigheid van kwade trouw (=opzet). Wat is dan nog de zin van in de tabel de classificatie "geen opzet" met
bestraffing 10% op te nemen?
De enige zin van deze bepaling lijkt te zijn aan de EA inspecteurs de keuze te laten tussen de "echte vergissingen"
(0 %) en de gevallen waarin de opzet wel wordt vermoed maar niet kan worden bewezen (10 %). Wanneer dezelfde
overtreding een tweede maal wordt begaan kan deze toegeving niet meer gebeuren. In dit geval dient dan wel slechts een belastingverhoging eerste rang te worden toegepast vermits de eerste overtreding enkel werd "begaan" en
"vastgesteld", maar niet werd "bestraft".
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overtredingen” (bij administratieve boeten), anderzijds, wordt bedoeld; dit maakt het
moeilijk de correcte rang van de overtreding te bepalen.
De dubbelzinnige reglementering leidt ertoe dat de sancties in de verschillende kantoren verschillend worden toegepast en dat er geen sprake is van een gelijke behandeling van de belastingplichtigen. De ruime discretionaire bevoegdheid waarover de EA inspecteurs beschikken
wordt onvoldoende gestuurd.
2.5.3. Aanbevelingen

In de huidige stand van de wetgeving en de reglementering beveelt het Rekenhof aan in principe
systematisch als volgt te handelen, teneinde de gelijke behandeling van de belastingplichtigen te
garanderen met betrekking tot de overtredingen van laattijdige aangifte en van niet-aangifte.
1) Een laattijdige maar spontane aangifte wordt best systematisch met een aanslag van ambtswege belast. Hiervoor geldt een omkering van de bewijslast en een aanslagtermijn van drie jaar.
Deze belastingplichtigen zijn doorgaans te goeder trouw, benadelen alleen zichzelf en verstoren het werkplan niet. Omwille van de klaarblijkelijke goede trouw wordt van een belastingverhoging (met betrekking tot de laattijdig aangegeven inkomsten) en van een boete afgezien.
Omwille van het preventief effect wordt evenwel best een brief verstuurd met de melding dat
bij herhaling wel zal worden opgetreden. Bij herhaling moet dan ook een verhoging of een
boete worden aangekondigd. Een daadwerkelijke inkohiering is hier enkel bij hardleerse belastingplichtigen aangewezen om geen nutteloos werk te bezorgen aan het controlekantoor
zelf, de inspectie geschillen, de ontvanger, de gewestelijke directie, de directie invordering, de
centrale vereffeningsdienst, de Administratie van de Thesaurie.

2) Bij een niet-ingediende aangifte is het aangewezen terzelfder tijd :
- en een aanslag van ambtswege aan te kondigen (279 E1),
- en een belastingverhoging aan te kondigen (279 E1),
- en een boete aan te kondigen (279F2).
Zodoende is alleszins de overtreding van de niet-aangifte vastgesteld.
Wanneer de aangifte alsnog binnenkomt dan wordt (bij akkoord over de belastbare grondslag)
enkel de aanslag van ambtswege ingekohierd. De "vastgestelde" boete wordt ingeschreven op
het daartoe bestemde document. Zodoende kan bij een tweede niet-aangifte een tweede rang
worden ingeroepen of kwade trouw worden aangetoond.
Wanneer de aangifte niet is binnengekomen na het nemen van bovenvermelde maatregelen
(en/of bij een aanslag van ambtswege bij een niet-akkoord) wordt best in functie van de nood
aan een effectieve bestraffing en van de te verwachten opbrengst ofwel een boete ofwel een
belastingverhoging ingekohierd. De keuze tussen een boete of een belastingverhoging is afhankelijk van de verliezen en het bedrag aan voorafbetalingen.

59
3) Wanneer er continu geen aangiften worden ingediend en er zijn ook geen voorafbetalingen,
wordt het dossier best overgezonden naar een gespecialiseerde controledienst (eventueel per
directie), waar deze vennootschappen tot hun schrapping worden ondergebracht. Deze dienst
zou ook de failliete vennootschappen en de vennootschappen in vereffening kunnen centraliseren en in samenwerking met de opsporingsdiensten, de controlediensten en de ontvanger de
nodige stappen kunnen ondernemen en gegevensbestanden aanleggen om eventuele banden
tussen dergelijke vennootschappen beter op te sporen (87).
Daarnaast pleit het Rekenhof voor meer juridische duidelijkheid. De laatste evoluties in de
rechtspraak zijn onvoldoende verwerkt in de Com.IB 1992 en in de instructies.
Belastingplichtigen dienen dan ook bezwaarschriften in en er wordt overgegaan tot ontlastingen. Daarom wordt ervoor gepleit het sanctiebeleid aan te passen aan de huidige juridische realiteit :
- De administratieve boeten en de kleine belastingverhogingen worden best beter getarifeerd en verder verfijnd. De hoofdbedoeling moet zijn het beboeten van het schenden
van een regel of van het niet of gebrekkig nakomen van een verplichting; enkel het materieel element is hierbij van belang, niet het intentioneel element. Zij hebben dan een
vergoedend karakter en zijn eerder bedoeld om de administratie schadeloos te stellen
voor de bijkomende moeite die zij zich moet getroosten. De onmiddellijke, automatische en geautomatiseerde (88), eerlijke en voor iedereen gelijke toepassing van deze
administratieve sancties zou ook preventief moeten werken.
- De belangrijke belastingverhogingen (bij opzet, bij herhaling, bij fraude) hebben de bedoeling de overtreder te straffen en zijn daarvoor ook hoog genoeg. De administratie
moet dan, om te anticiperen op een eventuele toepassing van het beginsel “non bis in
idem”, een keuze maken tussen deze belastingverhoging, dus het voortzetten van de
burgerrechtelijke procedure (akkoord of bezwaarprocedure en procedure voor het Hof
van Beroep (89)) en de doorverwijzing naar het parket. Om de gelijke behandeling te garanderen wordt deze keuze best op een transparante wijze gemaakt.

Een duidelijker beleidslijn en meer informatisering (vooral van de administratieve boeten)
zijn nodig om efficiënter te zijn en om de belastingplichtigen op een gelijke manier te behandelen.

87) Zie ook de aanbeveling die met betrekking tot de aanpak van de onwillige niet-indieners werd gedaan.
88) Tot op heden moeten de administratieve boeten nog altijd manueel worden ingekohierd, wat veel werk met zich
meebrengt en het risico op fouten verhoogt.
89) Thans : administratief beroep en dubbele aanleg.
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2.6. HOE WORDEN DE WERKZAAMHEDEN MET BETREKKING TOT HET AANLEGGEN EN IMPUTEREN VAN DE INFORMATIEDRAGERS UITGEVOERD?
2.6.1. Situering

Nadat ofwel de aangifte werd ingediend ofwel, bij niet-indiening, de belastbare grondslag van
ambtswege werd bepaald, moet de verschuldigde belasting worden ingekohierd.
Geautomatiseerd systeem

Hiertoe wordt er per geïdentificeerde belastingplichtige voor elk aanslagjaar ofwel een gegevensborderel aangelegd, ofwel een bijlage voor de registratie van de aangifte.
Op het gegevensborderel worden de gegevens van de aangifte overgeschreven en de wijzigingen
aan de aangifte, de inkomsten- en belastingverhogingen en eventueel de boeten vermeld (90).
Daarnaast moeten hierop gegevens worden opgenomen met betrekking tot de aard van de uitgevoerde controles.
De bijlage voor de registratie van de aangifte bevat de gegevens die niet op de aangifte voorkomen, maar toch noodzakelijk zijn voor de statistieken. Het gegevensborderel ofwel de aangifte,
aangevuld met de bijlage voor de registratie, vormen de te imputeren informatiedragers.
Deze informatiedragers worden in de lokale computer ingevoerd (91) door de ambtenaren van het
controlekantoor. In de loop van de aanslagtermijn van 3 jaar worden de ingevoerde gegevens periodiek (33 zendingen) getransfereerd naar de centrale computer van het belastingcentrum voor
informatieverwerking (BCIV). Pas hier gebeuren verdere waarschijnlijkheidscontroles en overeenstemmingscontroles. Deze centrale validatieprogramma’s laten toe de nieuw ingevoerde gegevens te vergelijken met deze van de vorige jaren (92) en met het bestand der voorafbetalingen.
Aan de hand hiervan kan ook de voortgang van de werkzaamheden van het controlekantoor per
zending zeer goed worden opgevolgd (93). Ten slotte zijn deze imputatieverrichtingen ook essentieel voor het bijhouden van het repertorium der rechtspersonen.

90) De instructie Co.88.31/64.898 van 3 mei 1994 vermeldt per aanslagcode de verplicht in te vullen gegevens en
de vakken van de informatiedragers die niet mogen worden ingevuld.
91) Via een WANG-terminal door de toepassing “informatiedragers venB-BNI/ven". Hier gebeuren computergestuurde controles met betrekking tot de ingevoerde voorheffingen. Deze controles bestaan evenwel enkel uit een
controle van de optellingen. Of de in de aangifte vermelde bedragen overeenkomen met de bijgevoegde verantwoordingsdocumenten wordt op het ogenblik van de imputatie niet via de computer gecontroleerd.
92) Dit is van belang waar de eindbedragen van het vorige borderel moeten overeenkomen met de beginbedragen
van het nieuwe borderel.
93) Het resultaat van de toepassing van deze centrale validatieprogramma’s zijn de listings 289.11 (geweigerde gegevensborderellen) en 289.72 (ingekohierde rechten), bestemd voor de controlekantoren en een samenvatting hiervan, bestemd voor de directie VI/3.
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Wanneer de validatieprogramma’s geen fouten aan het licht brengen, worden de gegevens gevalideerd, waarna de belasting automatisch wordt berekend en ingekohierd (94).
Het is ook gekoppeld aan het ICPC-systeem (95) dat aan elke inkohiering een artikelnummer
toekent, zodat ook de inning, tenzij bij wanbetaling, volledig automatisch kan worden afgehandeld.
Wanneer de validatieprogramma’s wel fouten of tegenstrijdigheden aan het licht brengen, wordt
de inkohiering geweigerd. Deze geweigerde informatiedragers, die vermeld staan op de listing
289.11, moeten opnieuw worden opgemaakt en ingevoerd. Het is dus duidelijk dat deze foutief
ingevoerde gegevens dubbel werk met zich meebrengen. Daarom loonde het de moeite te onderzoeken hoeveel foute imputaties er gebeuren, wat hiervan de oorzaken zijn en hoe en in welke
mate hieraan zou kunnen worden verholpen.
Met betrekking tot de werkzaamheden van het opmaken en invoeren van het gegevensborderel
en met betrekking tot het intern toezicht hierop zijn er geen specifieke instructies (96).
De EA inspecteurs zijn wel verplicht (97) de inkohieringen die resulteren in een teruggave (98) te
controleren op hun juistheid. Hierbij is het raadzaam het nazicht van een te verifiëren teruggave
toe te vertrouwen aan een andere beambte dan diegene die het gegevensborderel dat aanleiding
heeft gegeven tot de teruggave heeft ingevuld en/of ingevoerd (99). Ook moet er een controle gebeuren op de juistheid van de gegevens die de grondslag van de berekening vormen. Indien de
grondslag juist is moeten er geen acties worden ondernomen. Bij een vergissing moet de fout
onmiddellijk worden hersteld door het aanleggen van een nieuw kohier (100).

94) Het systeem zorgt tot en met de 31e zending ook voor het afdrukken en verzenden van de berekeningsnota’s
(289.2) en de aanslagbiljetten (289.6).
95) Het geautomatiseerd innings-en comptabiliteitssysteem. Dit is het domein van de inning en, indien nodig, van de
invordering van de belasting, dus het werkterrein van de ontvangkantoren.
Enkel de juist bevonden gegevens, namelijk de gegevens gevalideerd door de validatieprogramma’s beheerd door
het BCIV, tot en met de 31e zending worden getransfereerd naar dit ICPC (inning en comptabiliteit, perception et
comptabilité)-systeem. Dit systeem werd opgestart in november 1993 en bracht een gevoelige daling mee van het
aantal manueel af te werken betalingen. Enkel indien niet binnen de toegestane termijn wordt betaald is nog de tussenkomst van de ontvanger vereist voor de verdere vervolgingen. De 32e en 33e zending betreffen informatiedragers
waarvoor de inkohiering manueel diende te gebeuren, maar waarvoor ten behoeve van de statistische volledigheid
toch een informatiedrager werd aangelegd en geïmputeerd.
96) Jaarlijks wordt door de dienst automatisering wel een instructie uitgegeven, die richtlijnen bevat voor het invullen van de informatiedragers en voor het bijhouden van de periodieke staten voor de respectievelijke aanslagjaren
(bv. instructie Co.88.31/65.817 van 31 maart 1995 voor het aanslagjaar 1995 en de instructie Co.88.32/68.960 van
10 december 1997 voor de aanslagjaren 1996 en 1997.)
97) Handleiding taxatie nr. 11/11052 en 11/11080.
98) Teruggave wordt zeer eng geïnterpreteerd. Het betreft dus alleen de echte teruggaven. De kohieren waarin de
som van de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen lager is dan de verschuldigde belasting vallen hier dus
niet onder.
99) Handleiding periodieke werkzaamheden, deel II, titel V nr. 155.
100) Handleiding periodieke werkzaamheden, deel II, titel V nr. 159-161.
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Manuele inkohieringen

De procedure van de manuele inkohiering wordt nog gebruikt :
- voor de dringende inkohieringen wanneer de rechten van de schatkist in gevaar zijn
(101);
- voor de rechtzettingen en andere inkohieringen na de 31e zending (102), dat is na het afsluiten voor het desbetreffende aanslagjaar van het geautomatiseerd systeem;
- voor de inkohieringen na de termijn van drie jaar, dus in de omwille van fraude met
twee jaar verlengde termijn;
- voor de inkohieringen van de administratieve boeten.
Het is een omslachtige procedure (103) die vele werkzaamheden met zich meebrengt :
- het controlekantoor berekent de aanslag via een apart berekeningsprogramma;
- de berekeningsnota wordt met de lokale printer aangelegd;
- het controlekantoor gaat over tot het aanleggen van kohier en samenvattingsbladen;
- het ontvangkantoor kent een kohierartikel toe voor iedere manuele inkohiering;
- de gewestelijke directie moet door middel van steekproeven de overeenstemming nagaan tussen de berekeningsnota en het kohier en daarna het kohier uitvoerbaar verklaren;
- de berekeningsnota wordt verstuurd naar het ontvangkantoor dat de overeenstemming
moet nagaan tussen de aanslagbiljetten en de kohierbladen. Het kohier wordt ingeschreven in de opgaven 248 der kohieren. Op dit kohier wordt eveneens manueel de vervaldatum en de datum vanaf dewelke nalatigheidsintresten zijn verschuldigd vermeld.
Naast meer werkzaamheden brengt deze procedure ook meer risico’s met zich mee :
- bij het opmaken van de berekeningsnota aan de hand van het aparte berekeningsprogramma gebeurt geen enkele overeenstemmingscontrole; dit moet dan worden opgevangen door een extra controle van de EA inspecteur, wat extra tijd vergt;
- het manueel invullen van het kohier vergroot de kans op fouten, wat weer extra controle
en tijd vereist van de gewestelijke directie taxatie.

101) Vb. wanneer een fiscale notificatie moet gebeuren in het kader van onrechtstreekse vervolgingen tegen derdenhouders (artikel 164 e.v. K.B./W.I.B. 1992) of wanneer de aanslagtermijnen van 18 maanden en 3 jaar op hun einde
lopen.
102) Na de 31ste zending kunnen de informatiedragers niet meer automatisch worden ingekohierd en moet er een
manuele inkohiering gebeuren. Voor deze manuele inkohiering moet er een pro-memorie informatiedrager worden
aangelegd ten behoeve van de statistieken die de vordering van de werkzaamheden van het controlekantoor weergeven (32ste en 33ste zending).
103) Handleiding periodieke werkzaamheden, deel II, titel V, nr. 168-184.
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- deze manuele inkohieringen maakten geen deel uit van het ICPC-systeem, waardoor een
geautomatiseerde opvolging van de nog openstaande vastgestelde rechten niet mogelijk
was (104).

Aangezien deze procedure meer werkzaamheden en risico’s met zich meebrengt, werd het gebruik ervan door de controlekantoren via de statistieken en de vragenlijst onderzocht met het oog
op het verder terugdringen van het gebruik van deze procedure.
2.6.2. Bevindingen

Uit de statistieken bleek dat het gemiddelde percentage van foutief ingevoerde informatiedragers
die via de validatiecontroles van het BCIV werden opgespoord rond de 5% lag.
De voornaamste redenen die door de controlekantoren worden opgegeven voor het niet valideren
van deze borderellen waren :
- het ontbreken in het controlekantoor van een directe verbinding met het bestand der
voorafbetalingen (105);
- het ontbreken in het controlekantoor van een computercontrole die de overgedragen gegevens van het vorige aanslagjaar automatisch controleert. De rechtstreekse verbinding
met de vorige informatiedragers zou het voordeel hebben dat het invoeren van de overgedragen verliezen (en andere overgedragen gegevens) automatisch en foutloos zou
kunnen gebeuren. Dit is belangrijk vermits 58% (163.730/280.069) van de geïmputeerde informatiedragers niet belastbaar zijn ingevolge een negatief fiscaal resultaat in het
jaar zelf of ingevolge de overgedragen verliezen van de vorige boekjaren.

Uit de antwoorden op de vragen bleek verder dat de informatiedragers in ca. 80% van de kantoren nadien nog steekproefsgewijs worden nagezien. De controles die hier gebeuren lopen uiteen.
Ieder kantoor legt zijn prioriteiten voor de te controleren vakjes, wat te verklaren valt door het
gebrek aan specifieke instructies. De aandacht gaat wel vooral naar de informatiedragers die aanleiding geven tot effectieve terugbetalingen. De andere worden bijna nooit nog gecontroleerd. De
antwoorden
toonden
bijvoorbeeld
aan
dat,
zelfs
in
geval
van
de

104) In de loop van 1999 werden (ingevolge de problematiek van de achterstallen bij de doorstorting naar de gemeenten van de aanvullende gemeentebelasting) maatregelen genomen om ook de manuele inkohieringen in het
ICPC-systeem te integreren.
105) De uittreksels met betrekking tot de voorafbetalingen moeten door de belastingplichtige naar de dienst voorafbetalingen worden gezonden, die het bestand der voorafbetalingen bijhoudt. Dit bestand der voorafbetalingen is
momenteel nog altijd gescheiden van het repertorium der rechtspersonen. Indien de balansdatum wijzigt, dan moet
de dienst voorafbetalingen de nieuwe balansdatum dus manueel in het bestand der voorafbetalingen invoeren,
m.a.w. er is geen automatische flux van gegevens van het repertorium der rechtspersonen, naar het bestand der
voorafbetalingen. Daardoor kunnen er verschillen zijn op het vlak van de balansdatum tussen het repertorium der
rechtspersonen (op het controlekantoor) en het bestand der voorafbetalingen. De fouten die hiervan het gevolg zijn
worden door de validatiecontroles opgespoord.
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verrekening van voorheffingen (=ook vooraf betaalde belasting, zij het niet onder de vorm van
voorafbetaling), een gerichte controle op de informatiedragers door de EA inspecteurs enkel gebeurt wanneer de som van de verrekeningen en de voorafbetalingen leidt tot een effectieve terugbetaling aan de belastingplichtige.

Met betrekking tot deze voorheffingen gebeurt, in tegenstelling tot de voorafbetalingen, geen
centrale controle meer via de validatieprogramma’s van het BCIV. Het risico dat er ten onrechte
voorheffingen worden verrekend kan dus alleen via meer controles (106) in het controlekantoor
worden bestreden.
In 20% van de responderende kantoren gebeurt er helemaal geen controle.
Ondanks de bestaande expliciete instructie die de EA inspecteurs (vroegere inspecteurs A) verplicht de inkohieringen die resulteren in een teruggave te controleren op hun juistheid, bevestigen 23% van de responderende kantoren dat deze controle effectief gebeurt.
De statistieken vermelden de volgende aantallen voor de manuele inkohieringen binnen de aanslagtermijn van drie jaar (=de 33 zendingen).

Aanslagjaar

1994
1995
1996

Aantal manuele inkohieringen, andere dan
boeten
2.491
2.116
2.563

Aantal ingekohierde boeten

Totaal

10.095
9.092
9.314

12.586
11.208
11.877

Bron : Statistiek 275 I/C 48.2 (statistieken die voortvloeien uit de werkzaamheden van de controlekantoren)

106) De computergestuurde controles op het ogenblik van de imputatie zijn enkel rekenkundige controles en controleren niet of de op de aangifte ingevulde bedragen overeenstemmen met de bijgevoegde stukken.
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Het aandeel van de manuele inkohieringen vennootschapsbelasting in het geheel der manuele inkohieringen evolueerde als volgt:
A a n d e e l v a n d e m a n u e le in k o h ie r in g e n
v e n n o o ts c h a p s b e la s tin g in h e t to ta a l d e r
m a n u e le in k o h ie r in g e n
3 0 0 .0 0 0
2 5 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

b e g r o tin g s ja r e n

1996

1997

v e n b m a n u e e l in m io B F
to ta a l m a n u e e l in m io B F

Bron: Staten 61/manueel (=ontvangstenstatistieken die voortvloeien uit de comptabiliteit van de ontvangkantoren)

Bovenstaande grafiek toont duidelijk aan dat het aandeel vennootschapsbelasting in het totaal der
manuele inkohieringen nog steeds een belangrijk aandeel vormt, vanaf het begrotingsjaar 1995
zelfs rond de 50%.

De controlekantoren gaven als de voornaamste redenen van de manuele inkohieringen op :
- het foutief ingeven van informatiedragers, waarbij de rechtzetting pas na de 31ste zending, dus manueel, kon gebeuren ;
- de hoogdringendheid van de inkohiering teneinde de verjaring te voorkomen.
De statistieken 275 I/C 48.2 tonen evenwel aan dat het aantal foutief ingegeven informatiedragers voor het aanslagjaar 1996 tijdens de 31ste zending 385 bedroeg, terwijl het totale aantal
manuele inkohieringen 2.563 bedroeg. Dit duidt erop dat manuele inkohieringen vaak nog worden gebruikt om verjaring te voorkomen.
Het totale aantal manuele inkohieringen in deze statistieken moet worden genuanceerd aan de
hand van de volgende factoren :
- na de 31ste zending kunnen de informatiedragers niet meer automatisch worden ingekohierd en moet er een manuele inkohiering gebeuren. Voor deze manuele inkohiering
moet er een pro-memorie informatiedrager worden aangelegd tijdens de
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32ste en 33ste zending. Indien deze niet wordt geregistreerd (geïmputeerd) is hij ook niet
opgenomen in de statistiek 275 I/C 48.2.
- ook de manuele inkohieringen waarvoor de aanslagtermijn van 5 jaar geldt (artikel 354,
tweede lid, W.I.B. 1992 : bijkomende termijn van 2 jaar wegens aanwijzingen van fraude) worden niet opgenomen in de statistiek 275 I/C 48.2.
Er is bijgevolg een onderschatting in de statistieken van het aantal manuele inkohieringen. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat een betere controle op de imputatie van de informatiedragers
de betrouwbaarheid van de statistieken verhoogt.
2.6.3. Aanbevelingen

De controle op het correct opstellen van de informatiedragers en op het correct invoeren hiervan
moet worden verbeterd.
Voor de controle op de overeenstemming tussen het dossier en de informatiedrager is de BIC het
meest aangewezen orgaan. Hierbij moet aandacht worden geschonken aan het tarief van de vennootschapsbelasting en de verrekende roerende voorheffing. Als controle op de correcte invoering ervan kan de informatiedrager worden vergeleken met de computerafdruk ervan. Het steekproefsgewijs nakijken van alle informatiedragers, dus niet enkel van deze verbonden aan dossiers
die aanleiding geven tot een teruggave, is aan te raden.
Het foutief invoeren van gegevens kan worden verminderd door verdere informatisering :
- de thans centrale validatieprogramma’s zouden in het controlekantoor moeten kunnen
worden toegepast op het ogenblik van de invoer van de gegevens; zonder aanpassing
van het huidige informaticasysteem is dit evenwel niet mogelijk;
- een verdere stap zou kunnen worden gezet door de elektronische overschrijving van de
op een diskette (107) ingediende aangiften; dit vooronderstelt dat de aangiften ook op
diskette of via het internet worden ingediend; deze aangifte, aangevuld met de door het
controlekantoor aan te leggen bijlage voor de registratie, zou dan de basis vormen voor
het kohier en de statistieken; het gegevensborderel kan dan wegvallen;
- de automatische, elektronische overname van de gegevens van de met betrekking tot het
vorige aanslagjaar geïmputeerde informatiedrager zou ook minder fouten en dus tijdwinst opleveren;

107) In Nederland werd een paar jaar geleden de mogelijkheid gecreëerd de aangifte in de inkomstenbelasting op
een diskette in te dienen. Dit bleek een groot succes.
De wet van 15 maart 1999 betreffende de fiscale geschillen laat toe dat onder de door de Koning bepaalde voorwaarden de in het aangifteformulier gevraagde gegevens eveneens kunnen worden verstrekt bij middel van computerafdrukken of van elektronische informatiedragers (artikel 307, §5, W.I.B. 1992).
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- indien de door het controlekantoor gevestigde belastingsupplementen (108) vòòr de imputatie ervan automatisch zouden worden berekend en als opbrengst van de controle
zouden worden gestatistikeerd, zou ook het risico op foutieve belastingsupplementen
kleiner zijn.

Al deze maatregelen zouden ook leiden tot een vermindering van het aantal foutief ingevoerde
informatiedragers, die al dan niet leiden tot een manuele inkohiering.
Ten slotte moet er worden op toegezien dat de verwerking van de aangiften tijdig gebeurt zodat
de procedure van de manuele inkohiering niet langer moet worden gebruikt om de verjaring te
voorkomen. Het aantal manuele inkohieringen zou dan verlagen.

108) In het interne-auditrapport werd reeds de suggestie gegeven de wijze van het statistikeren van de inkomstenverhogingen te verscherpen. De automatische berekening van het belastingsupplement zou het risico op foutieve berekeningen verminderen en bijgevolg ook de nood aan interne-controlemaatregelen (bv. controle via de BIC) hierop
verminderen.
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3. BESLUITEN VAN HET ONDERZOEK

Op 30 juni 1998 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van de klassieke controlekantoren vennootschapsbelasting nog slechts 65,16%. Hierdoor steeg het gemiddeld aantal te controleren dossiers per persoon per maand dermate dat dit door de controlekantoren zelf als problematisch
werd ervaren. Deze stijging van de werklast leidde er in de praktijk toe dat in de controlekantoren de controle noodgedwongen meestal beperkt bleef tot nazicht op basis van de aanwezige
stukken en dus tot een dalend aantal en lagere inkomstenverhogingen.
In het huidig onderzoek werd evenwel de aandacht toegespitst op de beheerstaak van de controlekantoren. De correcte en volledige uitvoering hiervan is noodzakelijk voor de vestiging van
jaarlijks ca. 250 miljard BEF aan vennootschapsbelasting, enerzijds, en vormt een waarborg voor
de gelijke behandeling van de belastingplichtigen, anderzijds. Indien de beheerstaak uniform en
efficiënt(er) zou worden georganiseerd en/of uitgevoerd zodat de bijhorende werklast zou verminderen, dan zouden de controlekantoren (opnieuw) meer tijd kunnen besteden aan de eigenlijke controle. Met het oog op de zo efficiënt mogelijke organisatie van de op te richten beheerscentra worden daarom de problemen en de storende factoren gesignaleerd, die zich in de huidige
werksituatie van de controlekantoren voordoen.
Over een periode van vier jaar waren er in de kantoren gemiddeld 3,66 dienstleiders (=EA inspecteurs), vaak slechts waarnemend. Dit gebrek aan continuïteit in de leiding wordt niet opgevangen door heldere instructies over de wijze waarop het kantoor moet worden gerund, integendeel de richtlijnen en de instructies zijn her en der verspreid. Evenmin is de overdracht van kennis binnen het kantoor nog verzekerd, vermits de meeste ervaren ambtenaren naar de controlecentra van de AOIF zijn overgegaan.
Het beheer van de kardex is in de meeste controlekantoren slechts gekend door en in handen van
1 persoon.
Beide factoren brengen de bedrijfszekere werking van de controlekantoren in het gedrang.
De volgende werklastverhogende factoren en disfuncties werden vastgesteld :
1) Voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden zijn in de praktijk de aanslagtermijnen tot 12 maanden korter. Hierdoor wordt de planning van het werkjaar verstoord. Ook
de vergelijking met externe, op het kalenderjaar gebaseerde, gegevens wordt bemoeilijkt.
Deze vennootschappen worden hierdoor in de praktijk vaak minder gecontroleerd.
2) Met betrekking tot de vennootschappen die hun aangifte laattijdig indienen, de “nalatige nietindieners”, is het een jaarlijks terugkerend fenomeen dat een behoorlijk percentage
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belastingplichtigen de aangifte aanvankelijk niet indient, zodat de administratie de nodige acties moet ondernemen. Deze acties blijken in 40 tot 50% van de gevallen de “nalatige nietindieners” er toe aan te zetten hun aangifte alsnog in te dienen.
Ook het verlenen van collectief uitstel tot na 30 september verstoort de werkplanning.
3) Met betrekking tot de vennootschappen die hun aangifte niet indienen, de “onwillige nietindieners”, hebben de acties van de administratie geen succes. Deze groep loopt op tot meer
dan 15% van de belastingplichtigen in Brussel en in de regio Charleroi en tot meer dan 10%
in de regio Antwerpen. De EA inspecteurs hebben geen zicht op de samenstelling van deze
groep.
Voor deze niet-indieners moet de belastbare grondslag worden bepaald en moet in sommige
gevallen de belastingplichtige ook worden opgespoord. Meestal betreft het belastingplichtigen
te kwader trouw of in vereffening.
Het blijkt regelmatig voor te komen dat in dergelijke gevallen het controlekantoor te weinig
onderzoek verricht om de aanslag van ambtswege op een voldoende gemotiveerde wijze te
vestigen of dat nog ten onrechte een aanslag van ambtswege wordt gevestigd bij “slapende”
of andere “lege” vennootschappen. In het ene geval zal de gevestigde aanslag in de bezwaarfase worden ontlast, in het andere geval zal de ontvanger van de invordering van de aanslag
worden ontlast. In beide gevallen zal in de statistieken van de ambtenaar en van het controlekantoor het dossier als afgehandeld worden beschouwd en zelfs met gunstig resultaat vermits
een aanslag van ambtswege bij niet-aangifte en a fortiori de belastingverhoging als een verhoging van de belastbare grondslag (inkomstenverhoging) worden beschouwd, terwijl er in het
controlekantoor niet veel aandacht aan werd besteed. Over het geheel van de administratie beschouwd wordt er evenwel geen ontvangst gerealiseerd en is er steeds een belangrijke administratieve meerkost.
Bij misbruiken blijken deze belastingplichtigen vaak de dans te ontspringen.
4) Bij het toepassen van de administratieve sancties is de toepasselijke reglementering te weinig
gediversifieerd en soms dubbelzinnig. Het onderscheid tussen de belastingverhogingen en de
administratieve boeten, tussen overmacht, geen opzet en opzet, tussen het gewoon materieel
niet nakomen van fiscale verplichtingen (bv. aangifteplicht) en fraude wordt onvoldoende
gemaakt. De reglementering is ook onvoldoende afgestemd op de bevoegdheidsverdeling tussen de klassieke controlekantoren en de controlecentra en leunt gevaarlijk dicht aan bij de
strafrechtelijke sancties.
Het toepassen van de sancties vergt het (vaak manueel) bijhouden van een verantwoordingsdossier. De administratieve boeten moeten ook nog steeds manueel worden ingekohierd.
Ook werd vastgesteld dat bij de laattijdige indieners en bij de niet-indieners de aanslag van
ambtswege niet altijd wordt toegepast, wat de rechtspositie van de administratie verzwakt
(omkering van de bewijslast).
Dit alles heeft voor gevolg dat de belastingplichtigen niet gelijk worden behandeld.
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5) De informatiedragers worden nog steeds manueel aangelegd alvorens te worden geïmputeerd.
De geautomatiseerde controles op deze imputatie zijn ofwel onvoldoende (op het ogenblik
van de imputatie op het kantoor), ofwel laattijdig (de centrale controles). De foutieve imputaties die bij de centrale controles aan het licht komen moeten later worden rechtgezet. Om deze
fouten te voorkomen moet de dienstleider vóór de imputatie nog materiële controles uitvoeren; deze materiële controles gebeuren niet altijd en niet overal op dezelfde manier. Nochtans
is deze imputatie de basis voor de inkohiering en voor de statistieken en dient deze dus correct
te gebeuren.

De personeelsproblematiek, het gebrek aan duidelijke richtlijnen en de hoge werklast leiden tot
een ongelijke behandeling van de belastingplichtigen en dreigen de definitieve verwerving van
de verschuldigde belastingen in gevaar te brengen.
De vele onwillige niet-indieners, de manuele verrichtingen, de gebrekkige geautomatiseerde en
materiële controles op de geïmputeerde informatiedragers vertroebelen de statistieken.

Het Rekenhof beveelt aan bij de oprichting van de beheerscentra met het volgende rekening te
houden :
1) Het invullen van de personeelsformatie, de continuïteit in de leiding en in het beheer van de
kardex kan worden opgelost via de schaalvergroting. Een studie met betrekking tot de personeelsbehoeften is hierbij nodig. Een heldere handleiding ten behoeve van de beheerscentra en
opeenvolgend genummerde instructies zijn aan te bevelen.
2) Voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden kan het aanslagjaar worden
gekoppeld aan het kalenderjaar na het afsluiten van het boekjaar in plaats van aan het kalenderjaar van het afsluiten van het boekjaar.
3) Een meer doortastend optreden tegenover de nalatige niet-indieners kan deze groep op termijn
verkleinen. Het systematisch en op een geautomatiseerde wijze opleggen van een administratieve boete kan hierbij, enerzijds, een preventieve werking hebben en biedt, anderzijds, meer
waarborgen voor de gelijke behandeling van de belastingplichtigen.
Ook de aanslag van ambtswege moet systematisch worden toegepast.
4) De onwillige niet-indieners moeten op een hoger niveau worden gecentraliseerd wat de volgende voordelen zou opleveren :
- een meer beperkte, meer gerichte werklast in de klassieke controlekantoren, meer relevante
statistieken hierover;
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- de gezamenlijke en de gelijke aanpak van de niet-aangevers; een dergelijk centraal kantoor
zou de ideale plaats zijn voor een database van vergelijkingspunten; ook het toepassen van
de procedure van “schrapping” kan centraal gebeuren;
- een vlottere samenwerking met opsporingsdiensten, ontvangkantoren en geschillendiensten;
- het gemakkelijker opsporen van verbanden : stromannen, notarissen, verbonden ondernemingen;
5) De reglementering met betrekking tot de administratieve sancties moet worden herdacht in het
licht van de herstructurering naar de controlecentra en de beheerscentra toe en in het licht van
het gevaar voor de mogelijke toepassing van het beginsel “non bis in idem”. Meer aandacht
moet worden besteed aan het systematisch en geautomatiseerd beboeten van de louter “materiële” overtreding van de fiscale verplichtingen, bv. het niet-indienen van de aangifte.
6) Er is een grote nood aan meer informatisering :
- het ter beschikking stellen van een beheerssoftware die door de controlekantoren uniform
wordt gebruikt is aan te bevelen;
- het hele boetesysteem, met inbegrip van de inkohieringen, moet worden geautomatiseerd;
het is onverantwoord dat dit thans nog steeds manueel gebeurt met alle gevolgen van dien;
- het aanleggen van informatiedragers en de imputatie ervan gebeurt ook nog manueel; de
elektronische aangifte en de elektronische verwerking ervan moet op korte termijn worden
nagestreefd, aangevuld met voldoende volledig geautomatiseerde controles op het ogenblik
van de imputatie; (bv. het repertorium der rechtspersonen en het bestand der voorafbetalingen moeten op het ogenblik van deze imputatie aan elkaar zijn gelinkt);
- de verdere uitbouw van een geïntegreerd netwerk, tot in de gedecentraliseerde diensten toe,
moet worden nagestreefd.

