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Vanaf 10 februari
kan BTW-aangifte
via internet
Meneer de regeringscommissaris, welk soort handtekening
aanvaardt het Ministerie van
Financiën om de via internet
doorgestuurde BTW-aangifte te
registreren?

Regeringscommissaris Alain Zenner.

Z

ijn BTW-aangifte invullen op een ‘intelligent’ formulier op het internet, ze
met datzelfde medium verzenden en onmiddellijk een
ontvangstbevestiging van
de administratie krijgen:
dat wordt binnenkort allemaal mogelijk. Door de
komst van de euro moesten
de BTW-aangifteformulieren aangepast worden. Het
Ministerie van Financiën
heeft deze gelegenheid aangegrepen om er een fundamentele hervorming op te
enten: die van de telematica, met het oog op administratieve vereenvoudiging en
‘e-government’ waarover
zoveel gesproken wordt.
Om een beter inzicht te krijgen in de filosofie van dit
nieuwe systeem, dat wordt
ingevoerd met medewerking van de Confederatie
Bouw via het VBO, hebben
wij een interview gehad met
regeringscommissaris voor
administratieve vereenvoudiging Alain Zenner en zijn
kabinetschef Philippe
Jacquij.
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De klassieke elektronische handtekening, die gecertificeerd is door
een van de twee erkende certificatie-instellingen: Proximus en Global
Sign. Wie er nog geen heeft, moet
zich een digitaal certificaat klasse 3
aanschaffen. Dat is een soort digitale identiteitskaart met uw gegevens
erop (identiteit, publieke sleutel,
geldigheidsduur, …) waarmee u
uw handtekening kunt zetten. Het
is in zekere zin de elektronische
tegenhanger van het verdwenen
‘identificatievignet’. De enige investeringen die u vooraf moet doen
(maar die ook voor andere doeleinden kunnen dienen), zijn een PC
(die het papier vervangt) en dit
digitaal certificaat (de pen waarmee
u tekent). U hoeft trouwens niet tot
10 februari te wachten om u dit certificaat aan te schaffen, dat kan nu
al.
Dit certificaat en deze handtekening
zijn niet specifiek voor de BTWaangifte, noch voor het Ministerie
van Financiën. Anders gezegd, er is
geen enkele voor Financiën specifieke formaliteit vereist om uw
BTW-aangifte via het internet te
doen. Misschien zal deze elektronische BTW-aangifte wel zo interessant blijken dat u een elektronische
handtekening gaat aanvragen voor
andere doeleinden: in de betrekkingen met uw handelspartners en met
de administratie, met het oog op
administratieve vereenvoudiging. Ik
vraag niet beter dan dat de fiscus
daartoe de aanzet zou geven.
Hoe werkt het systeem?
Het systeem heet ‘Intervat’: ‘inter’
van internet en ‘vat’ van ‘value
added tax’ (belasting op toegevoegde waarde, red.). Op zijn Belgisch
dus: het is gemakkelijker uit te spreken dan ‘TVA-BTW’. Ik wijs er
tevens op dat het Ministerie van
Financiën sinds 1 november jl.

‘Edivat’ heeft geïnstalleerd voor personen en kantoren die voor hun
klanten meerdere aangiften tegelijk
moeten indienen (tot 999 met één
muisklik). Dat werkt al, maar via
een ander protocol dan internet.
Intervat is daarentegen bestemd
voor individuele ondernemingen en
belastingplichtigen die maar één
aangifte (maandelijks of driemaandelijks) tegelijk indienen, zoals
bouwaannemers.
Het systeem zal operationeel zijn
vanaf de eerste aangifte in euro,
dus vanaf de maandaangifte van
januari 2002. Vanaf 10 februari e.k.
zal dit formulier dan ook op het
internet staan (zie webadres hierbij). Intervat heeft voor zijn elektronische BTW-aangifte trouwens de
prijs van de Europese Commissie
gekregen, samen met de Franse en
Griekse systemen, die eveneens via
het internet werken. Maar ons
systeem is het beste omdat het geen
enkele specifieke identificatieprocedure vereist. Het kadert in een
veralgemeend gebruik van de elektronische handtekening. Het enige
wat u op uw PC moet hebben, is
een internetverbinding met een
recente browser (Internet Explorer
5.5, Netscape Communicator
4.77 of recenter). U moet zich geen
bijkomende software aanschaffen:
die wordt automatisch naar uw PC
gestuurd op het ogenblik dat u zich
met de website connecteert.
Hoe ziet het digitaal formulier
eruit en wat zijn de voordelen
ervan?
Het bevat alle rubrieken van het
nieuwe euro-formulier (zie het artikel van Marleen Porré in
Bouwbedrijf nr. 19, pag. 14, red.),
maar dankzij de internettechnologie
is de presentatie ervan intelligenter
dan die van het papieren formulier.
Het geeft u het klassieke, gebruiksvriendelijk Windows-scherm, met
zijn tabbladen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld onmiddellijk alle uitleg
bij de rubrieken opvragen. In de
papieren versie zijn deze bijlagen
verdwenen. Het elektronisch formu-

Dankzij het digitaal certificaat, dat
maakt dat de administratie u met
zekerheid herkent, wordt u binnen
de minuut een ontvangstbevestiging
gestuurd met de volledige aangifte
zoals ze werd geregistreerd. Dat is
zeer nuttig: u kunt ze in uw PC
opslaan en er uw controleur mee
bewijzen dat u alles tijdig hebt ingediend. Geen schrik voor laattijdige
postbestelling meer, geen betwistingen over termijnen meer, u kunt
alles op de laatste minuut sturen,
met het bewijs erbij.
Hoe veilig is Intervat?
De communicatie tussen uw PC en
de administratie is zo gecodeerd dat
geen piraat er tussen kan om uw
gegevens te manipuleren. De ontvangstmelding is er trouwens om
dat te bewijzen. De digitale handtekening, met dubbele sleutel (een
geheime en een publieke) is zo
opgevat dat ze niet kan gekraakt of
nagebootst worden, zoals de manuele handtekening. Dat belet niet dat
u de ondertekening altijd kunt delegeren aan uw vertrouwenspersoon,
uw boekhouder bijvoorbeeld, die
de aangifte in uw naam kan terugsturen als hij over de vereiste sleutels beschikt. Hij moet wel een
attest kunnen voorleggen waaruit
blijkt dat u hem uitdrukkelijk daartoe gemandateerd hebt. Als u een
opgestuurde aangifte wilt verbeteren, kunt u nog altijd net als vroeger uw controleur schriftelijk verwittigen.

De mogelijkheid om de BTW-aangifte elektronisch in te dienen
valt samen met de verplichting
om dat in euro te doen. Is dat
een uitdaging of een opportuniteit?
Het is een opportuniteit die wij
gegrepen hebben. Ze past in het
Copernicusplan, dat geleidelijk aan
‘e-government’ wil invoeren met
minder administratieve rompslomp.
Via deze geïnformatiseerde behandeling van de BTW-aangifte en de
‘interconnectiviteit’ tussen de overheidsdepartementen (d.w.z. dat de
gegevens onderling uitwisselbaar
zijn, red.) bouwen we op internet
geleidelijk een gegevensbank op,
die ter beschikking van de belas-

Internetsite voor
BTW-aangifte:
www.minfin.fgov.be

tingplichtigen zal worden gesteld.
Ze zal tevens zo’n 500 ‘intelligente
formulieren’ bevatten ten behoeve
van bedrijven en particulieren. Deze
zgn. ‘euro-formulieren’ worden
elektronisch ondersteund en gecontroleerd. Zo worden de onaangenaamheden en het tijdverlies (terugzending door de controleur en vertraging van dien) vermeden waartoe
een foute invulling (bijv. in een verkeerd vak) aanleiding kan geven.
Maar in tegenstelling tot de BTWaangifte zullen de andere formulieren niet ‘on line’ kunnen worden
teruggestuurd. Waarschijnlijk wel
over twee of drie jaar…

Dit “intelligent” formulier voor de BTW-aangifte is vanaf 10 februari e.k. beschikbaar op internet.
Vanaf die datum kan het ook elektronisch ingevuld en teruggestuurd worden naar de bevoegde dienster.

De bouwsector heeft op dit vlak het
voortouw genomen met de
afschaffing van het personeelsregister (dat gebeurde het eerst in de
bouw) en met de werkmelding en
Dimona (onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling), die via het netwerk
van de sociale zekerheid gebeuren.
Op het Ministerie van Financiën
stonden we toen nog nergens. In de
oude administratieve cultuur werkten alle diensten naast elkaar, zoals
de Dutroux-affaire ons geleerd
heeft.
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lier vult zelf ook bepaalde rubrieken in die verband houden met uw
handtekening. Het meldt ook uw
fouten, bijv. als u een fout BTWnummer intikt (dat bevat een interne logica). Bovendien voert het
programma een aantal controles en
wiskundige bewerkingen uit, zodat
u er gerust in kunt zijn dat u een
correcte aangifte opstuurt.

Met heel wat overbodige paperasserij als gevolg, zoals die duizenden
belastingaangiften van ambtenaren
van Financiën die manueel worden
ingevoerd en door andere ambtenaren van ditzelfde ministerie worden
ingecohierd en geverifieerd… hoewel het Ministerie die inkomsten
maar al te goed kent vermits het ze
zelf betaalt: dat is zoals een kat die
in haar eigen staart bijt! De toekomstgerichte oplossing draait de
rollen om, met vooraf ingevulde
formulieren.
De ‘millenniumbug’ heeft het startsein voor de ‘interconnectiviteit’
gegeven: de informatici, die allemaal met dezelfde problemen
geconfronteerd waren, hebben toen
de hoofden bij elkaar gestoken.
Idem voor de overgang naar de
euro. Het Departement van
Financiën is bezig met een grondige
reorganisatie in het vooruitzicht van
het nakende vertrek van een aantal
ambtenaren en investeert zwaar in
informatica. We hebben op dat vlak
een grote achterstand opgelopen:
onze noorderburen investeerden
twee, drie jaar geleden tot achtmaal
meer in de informatisering van hun
diensten. Dat alles gaat bovendien
gepaard met een nieuwe ‘administratieve cultuur’.
Welk succes verwacht u van
Intervat?
In landen waar de aangifte al elektronisch gebeurt, stagneert het aantal gebruikers ervan rond 35%. Wij
hopen geleidelijk tot een hoog percentage BTW-aangiften via Intervat
te komen, gezien de enorme voordelen ervan voor zowel de administratie als de gebruiker. Maar iedereen beslist vrij of en wanneer hij
overschakelt en de klassieke aangifte blijft wettelijk volkomen geldig.
Om de behandeling van die ‘oude’
aangiften te vergemakkelijken, krijgt
het ministerie vanaf september 2002
scanningcentra. En er is nog meer
op komst.
Nicolas Oldenhove
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