‘Geen fiscale vereenvoudiging zonder hervorming fiscus’

Elektronische BTW-aangifte
is eindelijk operationeel
BRUSSEL (tijd) - Accountants,
belastingconsulenten
en
boekhouders-fiscalisten kunnen de
BTW-aangiften voor hun cliënten
vanaf nu elektronisch indienen.
Vanaf 10 februari 2002 zullen ook
de
individuele
BTW-belastingplichtigen
dat
kunnen, via het internet. Binnen de
twee jaar gaat de fiscus aan 80
procent van de belastingplichtigen
een vooraf ingevulde aangifte in de
personenbelasting toesturen.
Dat
heeft
de
regeringscommissaris voor fiscale
vereenvoudiging, Alain Zenner,
maandag gezegd tijdens een
persontmoeting
bij
het
Beroepsinstituut van boekhouders
en
fiscalisten
(BIBF)
naar
aanleiding van de studiedag die
het BIBF vandaag houdt over de
fiscale
vereenvoudiging
en
waaraan
duizend
boekhouders-fiscalisten en fiscale
ambtenaren deelnemen.
Voor
de
elektronische
BTW-aangifte
worden
twee
technologieën
gebruikt:
de
Edifact-technologie (Edivat), die
toelaat om een heel pakket
aangiften in één keer in te dienen,
en
de
internet-technologie
(Intervat),
die
elke
BTW-belastingplichtige in staat zal
stellen om de eigen maand- of
kwartaalaangifte op het scherm in
te vullen en voorzien van een
elektronische
handtekening
compleet beveiligd door te sturen.
Testfase
Na een testfase van zes
maanden is de indiening via Edivat

nu eindelijk gebruiksklaar. In
oktober zijn 2.000 BTW-aangiften
op
die
manier
ingediend.
Accountants, belastingconsulenten
en boekhouders-fiscalisten die
voor hun cliënten de BTW-aangifte
opstellen en indienen, en dat
voortaan elektronisch willen doen,
moeten zich inschrijven via de
website van het ministerie van
Financiën
www.minfin.fgov.be
(menu: elektronische aangifte). De
indiening verloopt langs een
beveiligd X400 netwerk en de
belastingplichtige moet ook een
protocolakkoord sluiten met de
belastingadministratie.
Vanaf 10 februari 2002 zal ook
de indiening via het internet
mogelijk
zijn
voor
aile
BTW-belastingplichtigen.
Langs
deze weg zal slechts één aangifte
tegelijk ingediend kunnen worden.
Na de indiening ontvangt de
belastingplichtige een elektronisch
ontvangstbewijs met tijdstempel.
De eerste BTW-aangifte die via het
internet zal kunnen worden
ingediend (de maandaangifte voor
januari 2002), wordt meteen de
eerste die enkel nog in euro
ingediend
mag
worden.
Regeringscommissaris
Zenner
verwacht dat op termijn één derde
van
de
800.000
BTW-belastingplichtigen
een
elektronische
aangifte
zal
indienen.
Goddelijke zending
Daarnaast zal ook de papieren
aangifte mogelijk blijven. Deze
aangiften
zullen
ingescand
worden, waardoor 150 tot 180
fiscale ambtenaren ander, hoger
gekwalificeerd werk zullen kunnen
doen
dan
de
ingave
van
BTW-data. In september zijn twee

scanningcentra geïnstalleerd. Voor
Vlaanderen is dat in Mechelen.
Binnen de twee jaar zal de fiscus
starten met de toezending van
vooraf ingevulde aangiften in de
personenbelasting.
Indien
de
belastingplichtige niet akkoord
gaat, zal hij zelf een aangepaste
aangifte kunnen indienen. Er komt
volgend jaar ook een fiscale
databank op het internet met
ondermeer de 500 meest gebruikte
formulieren.
Alain Zenner wees op het belang
van de hervorming van de
bedrijfsprocessen bij de fiscale
administratie, met narre op het vlak
van taxatie en controle. Zonder
deze
hervorming
is
geen
vereenvoudiging
mogelijk.
Hij
erkende
dat
men
geen
onderneming tegen de wil van het
personeel herstructureert maar
wees tegelijk op enkele principes
voor de nieuwe werkprocessen.
'Taxatie is geen `goddelijke
zending die alle middelen heiligt',
zei Zenner. 'De controles moeten
doeltreffender, minder hinderlijk en
billijker voor de belastingplichtigen
worden. De fiscus moet zich ook
goed bewust zijn van het
rendement van haar controles.
Daar bestaat momenteel geen
enkele klaarheid over.'
Volgens Zenner moet de fiscus
ook breken met haar gewoonte om
de wet zo restrictief mogelijk toe te
passen en de taxatieagenten
moeten
afzien
van
hun
vooroordelen. Voorts komt er een
nieuw evaluatiesysteem voor de
prestaties van taxatieambtenaren
en controleurs ter vervanging van
de huidige 'jachttabellen' die vooral
gericht zijn op maximale taxatie.
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