Voorstudie omvorming belastingadministratie in juni klaar
Europees digitaal douanesysteem voor transitverkeer start midden 2003
BRUSSEL (tijd) - België zal in juni
2003 aansluiten op het nieuwe,
digitale transitsysteem (NCTS)
dat 3.000 douanekantoren in 22
Europese landen met elkaar gaat
verbinden. Dit project maakt deel
uit van Coperfin, het project dat
alle bedrijfsprocessen van de
belastingadministratie
doorlicht
en omvormt. In juni zal de
voorstudie klaar zijn en kunnen
de transformatieprojecten worden
aanbesteed.
Dat zei regeringscommissaris
Alain Zenner, die verantwoordelijk
is voor de fiscale vereenvoudiging
en de strijd tegen de fiscale
fraude, op een bijeenkomst van
het Douaneplatform, dat 71
ondernemingen verenigt die met
de
steun
van
coördinator
PricewaterhouseCoopers
projectmatig overleg plegen met
de
douaneoverheid.
Vijf
werkgroepen houden zich bezig
met de enige vergunning, de
oorsprongcertificaten, het nieuwe
digitale
transitsysteem,
de
automatisering
van
de
douaneprocedures
en
de
ecotaksen. Het NCTS-systeem,
waarvan de uitvoering in België is
toevertrouwd
aan
het
beursgenoteerde bedrijf Ariane
Group,
moet
de
papieren
transitdocumenten voor goederen
vervangen. Op die manier zal het
douanekantoor van de plaats van
bestemming veel sneller de
aankomst kunnen bevestigen en
de vrijgave van de betaalde
waarborgen mogelijk maken. De
douanediensten zullen ook de
controles
van
digitaal
aangemelde
transitzendingen
beter kunnen plannen.

Alain Zenner zei dat dit jaar nog
diverse andere digitale projecten
van start gaan. In juli zal het
volledige
douanetarievenboek
(Tarbel) beschikbaar zijn op de
website van het ministerie van
Financiën en ook geregeld
worden bijgewerkt. De fiscale
databank op de website van
Financiën zal voortaan ook
worden gevoed door fiscaal
uitgever
Kluwer.
Belastingplichtigen
zullen
daardoor ook rechtspraak die in
hun
voordeel
is,
kunnen
raadplegen. In de maand mei
worden de aangifteformulieren
voor de personenbelasting en de
vennootschapsbelasting op de
website gezet. Het zijn geen
'intelligente formullieren' zoals het
digitale
formulier
voor
de
BTWaangifte dat de coherentie
van de cijfers nagaat en
rekenkundige controles uitvoert
tijdens
het
invullen.
Belastingplichtigen zullen het
formuliez nog moeten afdrukken
en opsturen. Het duurt nog twee
jaar
vooraleer
de
belastingadministratie de aangifte
zelf zal opstellen en ter validering
opsturen
naar
de
belastingplichtingen.

Het succes van de elektronische
BTW-aangifte is nog klein, gaf
Alain
Zenner
toe.
Sinds
november vorig jaar kunnen
accountantskantoren
en
bedrijven
BTW-aangiften
gegroepeerd verzenden naar de
BTW-administratie door gebruik
te
maken
van
de
Edifact-technologie
(Edivat).
Sinds 11 februari kunnen ook
afzonderlijke aangiften via het
internet
worden
verstuurd
(Intervat). Op 20 februari, de
valdatum voor de indiening van
de BTW-maandaangifte voor
januari, kon een eerste stand van
zaken worden opgemaakt.
Vanaf september zullen de
nieuwe scanningcentra in Gent
en Namen die de Vlaamse,
respectievelijk , Waalse papieren
BTW-aangiften optisch zullen
verwerken, in bedrijf gaan. Dat
zal 250 ambtenaren besparen die
de gegevens manueel intikten en
voortaan kwalitatief hoogstaander
werk zullen kunnen verrichten, zei
Zenner. De opdracht voor de
installatie
van
het
scanningsysteem is toevertrouwd
aan het Waalse beursgenoteerde
bedrijf Iris.
De douane start dit jaar ook met
het project Digitaal Export
Systeem (DES), dat betrekking
heeft op de uitvoer van goederen
langs de zee. De Antwerpse
haven zal het eerst aan de beurt
komen bij de uitvoering van dit
project.
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