Belastingcontroleurs mogen burger niet meer pesten
BRUSSEL Belastingcontroleurs
zullen in de toekomst niet meer
obsessief aan het controleren
slaan omdat ze niet meer
beoordeeld zullen worden op
het aantal ‘fraudeurs’ dat ze
pakken. «Nu gaan ze er te vaak
vanuit dat ze moeten beboeten,
zelfs al is er geval van twijfel.
En blijven ze pesterig zoeken
naar een foutje om toch maar
een foutje te vinden. Dat moet
gedaan
zijn»,
zegt
regeringscommissaris voor de
administratieve
en
fiscale
vereenvoudiging Alain Zenner
(PRL).
Zenner legde gisteren voor wat hij
op een jaar tijd gepresteerd heeft.
Behalve
de
elektronische
BTW-aangifte, die vanaf vandaag
kan
gebruikt
worden
door
bedrijven, is dat niets concreets.
Maar de uitvoering van al zijn
plannen evolueert gunstig en het
aantal geschillen tussen de fiscus
en de belastingbetaler is van
100.000 naar 60.000 gedaald. En
dat is toch iets in vergelijking met
zijn
voorganger
Anne
André-Leonard. Die kwam na
evenveel tijd met niets voor de
dag. Het is Zenners ambitie dat in
de
toekomst
de

belastingcontroleurs niet meer
achter , «de kleine vissen zullen
aangaan, maarwel achter de grote
snoeken». Want nu ligt het
rendement van de controles te
laag. Er komt te weinig extra geld
binnen in verhouding tot het
geleverde werk.

De fiscus, uw vriend
Hoe laag dat rendement ligt, weet
de regeringscommissaris niet.
Evenmin of minder controle ook
minder
inkomsten
voor
de
staatskas zal betekenen. «Ik
vermoed van niet omdat we
tegelijk de belastinginning eerlijker
zullen doen verlopen en deze

regering de taksen heeft verlaagd.
Hoe lager de belastingen en hoe
correcter de inning, hoe minder
fraude. En dus komen we hopelijk
op ongeveer hetzelfde bedrag uit
ais nu», aldus Zenner die meer wil
investeren in informatica bij de
belastingdiensten. Volgens hem de
oplossing voor een eenvoudig en
doorzichtig belastingsysteem. «De
fiscus mag niet langer de vijandvan
de burger zijn».
Ook wil hij tegen eind 2003 dat 80
procent van de belastingplichtigen
een
ingevuld
aanslag
biljetthuisbezorgd krijgen. Via de
post of via het internet, «Zo wordt
de burger controleur van de
belastingen. Die hebben nu toch
alle gegevens van loontrekkenden.
De burger zal dan alleen moeten
checken of die kloppen». Het zou
de belastingdiensten veel werk
besparen. Want nu moeten zij
gegevens die ze al elektronisch
hadden
opgeslagen,
opnieuw
opslagen op basis van het
handgeschreven aanslagbiljet van
de burger. «En dat is toch een
ridicule situatie», aldus Zenner.
(FW)

