Line Emmerechts
Cel Federale Publicaties
T +32 2 551 89 85
www.rekenhof.be

PERSBERICHT
25 februari 2014
Verslag aan het federaal parlement
Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden

25 februari 2014 — Het Rekenhof onderzoekt in zijn verslag aan het federaal parle‐
ment de toepassing van zes maatregelen ten voordele van belastingplichtigen in de
personenbelasting die een fiscale schuld tijdelijk of blijvend niet kunnen betalen. In
het algemeen past de fiscale administratie de onderzochte maatregelen correct toe.
Er zijn echter nog verbeteringen mogelijk, in het bijzonder in de wettelijke en regle‐
mentaire omkadering van de maatregelen.
Er bestaan maatregelen om belastingplichtigen te helpen die hun fiscale schuld tijdelijk of
blijvend niet kunnen betalen. In het algemeen bestaan die maatregelen erin dat de fiscale
administratie de betaling van de fiscale schuldvordering spreidt, de invordering ervan op‐
schort of afziet van de invordering van een deel of van de volledige fiscale schuldvordering.
Het Rekenhof heeft vanuit verschillende oogpunten (wettigheid en regelmatigheid, boeking,
efficiëntie en gelijke behandeling, openbaarheid, omkadering) onderzocht hoe zes maatre‐
gelen ten voordele van belastingplichtigen in de personenbelasting worden toegepast.
De fiscale administratie past de onderzochte maatregelen in het algemeen weliswaar correct
toe, maar bepaalde aspecten zijn voor verbetering vatbaar.
Voor sommige maatregelen is er geen voldoende nauwkeurige wettelijke of reglementaire
grondslag.
Volgens het Rekenhof is annulering de passende wijze om een schuldvordering te laten uit‐
doven waarvan de definitieve oninvorderbaarheid is vastgesteld. Het acht het bijgevolg nut‐
tig dat de wetgever de voorwaarden zou definiëren voor het annuleren van fiscale vorderin‐
gen.
De parlementaire commissie die onderzoek doet naar de grote fiscale fraudedossiers had in
mei 2009 aanbevolen de procedure van de kwijtschelding van fiscale boeten en belastingver‐
hogingen te hervormen. Er is nog steeds geen gevolg gegeven aan die aanbeveling.
Voor sommige onderzochte maatregelen is de omkadering door administratieve onderrich‐
tingen onvolledig of achterhaald. Het Rekenhof beveelt in het bijzonder aan te preciseren
wat het solvabiliteitsonderzoek juist inhoudt op basis waarvan de administratie zich uit‐
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spreekt over de definitieve of tijdelijke oninvorderbaarheid van een schuldvordering. In be‐
paalde gevallen zou moeten worden verplicht formulieren te gebruiken en ervoor te zorgen
dat er verantwoordingsstukken in het dossier zitten.
Wat betreft statistieken is het Rekenhof van oordeel dat de administratie de cijfers die ze
voor sommige gunstmaatregelen voorlegt, zou moeten verbeteren. Die statistieken zouden
moeten worden gepubliceerd in het jaarverslag van de FOD Financiën.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de ge‐
westen en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te zenden aan de parle‐
mentaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde diensten. Het Rekenhof
werkt onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag “Fiscale maatregelen ten voordele van belastingplichtigen die met betaalmoeilijkhe‐
den kampen” werd voorgelegd aan het federaal parlement. Het verslag, de samenvatting en deze
persmededeling zijn terug te vinden op www.rekenhof.be.

2/2

