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BTW-formulieren 
kunnen on line 

 
 
BRUSSEL 
Boekhoudkantoren kunnen 
vanaf vandaag hun 
btw-aangiften elektronisch 
doorsturen naar de 
belastingadministratiebegin 
volgend jaar geldt dat voor 
alle btw-plichtigen. Het is 
een eerste stap in het 
beruchte “e-government" en 
een concrete 
verwezenlijking van de 
regeringscommissaris voor 
fiscale vereenvoudiging, 
Alain Zenner. Hij maakt 
vandaag op een colloquium 
van het Beroepsinstituut 
van erkende Boekhouders 
en Fiscalisten een stand 
van zaken van een jaar 
activiteiten. Aan de 
vooravond ervan pleine 
Zenner voor een 
mentaliteitswijziging bij de 
ambtenaren van Financiën. 
 
Na een testfase van zes 
maanden is de 
elektronische btw-aangifte 
vandaag mogelijk voor alle 
beroepsbeoefenaars (boek-
houdkantoren, fiduciaires, 
...). Zij kunnen on line 
btw-aangiften indienen voor 
al hun cliënten. 
 
Vanaf 10 februari, even na 
de invoering van de euro en 
met de beschikbaarheid van 
de elektronische 
handtekening, zal de 
elektronische btw-aangifte 

uitgebreid worden tot aile 
btw-belastingplichtigen. 
 
In de loop van volgend jaar 
staat een fiscale databank 
ter beschikking, onder 
andere met veelgebruikte 
formulieren om je weg te 
vinden in de administratieve 
doolhof. 
 
Binnen de twee jaar is het 
dan de beurt aan de 
elektronische versie van de 
aangifte van de 
personenbelasting. “De 
rollen worden dan 
omgedraaid", zegt Zenner. 
“De fiscus vult het 
belastingformulier in en de 
burger controleert." De 
fiscus kent, via de 
overheidsdiensten, de 
gegevens van 80 procent 
van aile belastingplichtigen. 
Denk maar aan loon of 
kadastraal inkomen. Een 
studie heeft uitgewezen dat 
slechts 6 tot 7 procent van 
de belastingplichtigen 
(250.000 personen) geen 
gebruik maakt van de 
algemene forfaits en de 
aangifte "personaliseert". 
 
Alles kan via e-mail. Dat 
betekent niet dat je je 
aangifte elektronisch zal 
moeten invullen of 
controleren. De ervaring 
van de buurlanden leert dat 
dit in de praktijk beperkt 
blijft tot 30 procent van 
bevolking. Voor de papieren 
versies wil de 
belastingadministratie tegen 
september twee 
inscanningscentra 
installeren. Anders 
renderen de investeringen 
in computers niet optimaal 
en krijgen de ambtenaren 
weer geen tijd vrij voor 
nuttiger taken. 
 

Zenner, die als 
regeringscommissaris is 
toegevoegd aan de minister 
van Financiën, benadrukte 
gisteren dat het indienen 
van de belastingaangifte via 
het internet slechts een 
element is van een hele 
reeks maatregelen die het 
leven gemakkelijker moeten 
maken. Voor de 
administratie, maar zeker 
ook voor de bevolking. 
 
Zenner wil het innen van de 
belastingen doeltreffender 
maken, met minder hinder 
voor de belastingplichtige. 
"Vroeger werd de 
ambtenaar opgeleid om 'in 
geval van twijfel eerst te 
taxeren' en daarna te 
regelen. Dat kan niet meer. 
Wij willen de manier herzien 
waarop de controles 
worden uitgevoerd, zodat zij 
tegelijkertijd doeltreffend, 
maar ook minder hinderlijk 
en billijker voor de 
belastingplichtigen zijn." 
De administratie moet 
daarom haar prioriteiten 
herzien. Niet controleren 
om te controleren en zo 
zoeken naar minimale 
bedragen voor een 
eventuele naheffing bij 
rechtgeaarde aangiftes. 
 
De administratie moet 
volgens Zenner ook 
breken met de praktijk de 
fiscale wet altijd zo 
restrictief mogelijk toe te 
passen, ongeacht de geest 
van de wet. "Taxatie is 
geen goddelijke zending", 
zegt Zenner. “De opdracht 
van de fiscus is niet het 
koste wat het kost te 
taxeren, maar de juiste 
belasting te heffen."  
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