CD&V denkt aan Phonetax voor belastingaangifte
Brussel
Eigen berichtgeving
De christen-democratische oppositiepartij CD&V wil dat
belastingplichtingen in de toekomst hun aangifte kunnen
doen via de telefoon. Het idee, dat CD&V- voorman Yves
Leterme gisteren catalogiseerde onder de noemer Phonetax,
moet bijdragen tot een betere inning van de belasting.
De Phonetax is volgens de CD&V een democratischere vernie
van de elektronische aangifte via internet die minister van
Financiën Didier Reynders (PRL) binnenkort voorziet en een van
de vele ideeën om de manke werking van de
belastingadministratie te verbeteren. Want de pogingen van de
paarsgroene regering om de administratie te moderniseren,
hebben volgens CD&V nog niet veel resultaat opgeleverd. "Met
uitzondering van enkele spectaculaire dossiers zoals KB Lux is er
geen verbetering in de dagelijkse werking", oordeelt Leterme.
Vooral op het vlak van de fraudebestrijding, een opdracht van
regeringscommissaris Alain Zenner, schiet de regering tekort.
Door personeelsgebrek in Brussel en in Antwerpen zijn er char
onvoldoende controles. In plaats van een grondige controle om
de zen jaar worden bedrijven slechts een keer om de 35 jaar

gecontroleerd. "De kans dat de fiscus vennootschappen kan
betrappen op , misbruiken, bedraagt in de grote centra 1 à 2
procent. Zonder maatregelen zal dat zo blijven", zegt Leterme,
fractievoorzitter in de Kamer.
De fraudegevoeligheid van de vennootschapsbelasting heeft een
grote
aantrekkingskracht.
"Wie
kan,
vlucht
in
de
vennootschapsbelasting om te ontsnappen aan de pers
onenbelasting", aldus Leterme. "Probleem is dat de meeste
mensen geen gebruik kunnen maken van de achterpoortjes die
vennootschappen bieden. Zij draaien op voor de anderen."
Om de problemen in de belastingadministratie aan te pakken,
doet de CD&V vanuit de oppositie een oproep om samen met de
meerderheidspartijen te werken aan een oplossing. Het moet een
soort van ‘fiscale Octopus' worden, naar het voorbeeld van het
multipartijenoverleg over de hervorming van de politie en justifie
eind jaren ‘90.
Overigens erkent de CD&V, jarenlang in de meerderheid, schuld
te hebben pan de deplorabele toestand waarin de
belastingadministratie zich bevindt. Leterme: "Tien à vijftien jaar
lang is er mets geïnvesteerd in het departement."
(JCS)

