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De nieuwe fiscale
regularisatieprocedure

Sedert enige maanden wordt
gewag gemaakt van een nieuwe
fiscale regularisatieprocedure.
Waarom een dergelijke
regularisatie?
Het is momenteel mogelijk om
‘gewone’
belasting
fraude
te
regulariseren. Bedoeld zijn o.a.
roerende voorheffing en ontdoken
successierechten. Die procedure
is evenwel niet mogelijk als de
Joséphine de Grand Ry
fiscale fraude het resultaat is
estate planner
van wat de wet noemt: ‘ernstige
en georganiseerde fiscale fraude’ en van strafbare feiten in dit
verband. Bedoeld zijn o.a. misbruik van vennootschapsgoederen
of valsheid in geschrifte. Ook was het tot op heden niet mogelijk
om ontdoken sociale bijdragen te regulariseren. Een aanpassing
drong zich bijgevolg op om deze leemtes op te vullen. Vandaar de
nieuwe regularisatieprocedure.
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De tabel als bijlage vergelijkt de huidige en de toekomstige procedure.
Let op: het gaat voorlopig nog om een voorontwerp van wet.
Zoals u kunt merken in de tabel, grijpt de wetgever dit ontwerp
van wet ook aan voor de herziening van de procedure voor de zgn.
‘gewone’ fiscale fraude. Hier zullen de sancties verhogen en de
aangevers zullen meer informatie moeten meedelen over bijv. het
fraudeschema en de omvang en oorsprong van het kapitaal. Deze
elementen, gevoegd bij de intentie om de financiële tussenpersonen
aan te moedigen om in de nabije toekomst vaker de ‘ernstige’ fiscale
fraude aan te geven aan de CFI1 , zullen de belastingplichtigen
aanzetten tot regularisatie van gewone fiscale fraude onder de
huidige lopende wetgeving. Dit is nog steeds mogelijk mits het
dossier uiterlijk 01/07/2013 ingediend is bij het Contactpunt
Regularisatie. De nieuwe regularisatieprocedure van haar kant heeft
enige vertraging opgelopen. Dat zou de vooropgestelde datum van
inwerkingtreding achteruit kunnen schuiven maar daarover bestaat
nog geen zekerheid.

Cel voor Financiële Informatieverwerking, de zogenaamde Witwascel.
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VERGELIJKENDE TABEL
Situatie 24/05/2013

Huidig regime

Toekomstig regime:
“eenvoudige” fiscale fraude

Toekomstig regime:
ernstige en georganiseerde
fiscale fraude

Periode

Aanvraag ingediend vóór 2
juli 2013

Regularisatie-aangifte ingediend vanaf
02.07.2013 en ten laatste op 31.12.2013

Regularisatie-aangifte ingediend vanaf
02.07.2013 en ten laatste op 31.12.2013

Wie ?

Natuurlijke personen en
vennootschappen

Natuurlijke personen, vennootschappen
(met of zonder rechtspersoonlijkheid),
entiteiten onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting

Natuurlijke personen, vennootschappen
(met of zonder rechtspersoonlijkheid),
entiteiten onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting.

Wat ?

'Eenvoudige' fiscale fraude

'Eenvoudige' fiscale fraude

Ernstige en georganiseerde fiscale fraude
met gebruik van bijzonder ingewikkelde
mechanismen of procédés van internationale
omvang, misbruik van vennootschapsgoederen,
valsheid in geschrifte.

Vormvereisten

Aangifteregularisatie
bij het Contactpunt
regularisatie

Aangifteregularisatie + verklaring over
het fraudeschema en over de omvang en
oorsprong van kapitaal en inkomsten aan
het Contactpuntregularisatie

Aangifteregularisatie + verklaring omtrent
fraudeschema en over de omvang en
oorsprong van kapitaal en inkomsten aan
het Contactpunt regularisatie

Domeinen

Fiscaal- en strafrechtelijk

Fiscaal-, straf- en sociaalrechtelijk
(voor zelfstandigen)

Fiscaal-, straf- en sociaalrechtelijk
(voor zelfstandigen)

Kostprijs bij nietverjaarde fraude

Roerende, onroerende
inkomsten en
successierechten:
verschuldigde belasting +
boete van 10%.
Professionele inkomsten
en
BTW: verschuldigde
belasting

Roerende en onroerende inkomsten,
professionele inkomsten en
successierechten:
verschuldigde belasting + boete van 15%
BTW: idem behalve indien regularisatie
tegelijk met andere niet-fiscaal verjaarde
inkomsten.
Sociale bijdragen: 15% (vóór fiscale
regularisatie)

Roerende en onroerende inkomsten,
professionele inkomsten en
successierechten:
verschuldigde belasting+ boete van 20%.
BTW: idem behalve indien regularisatie
tegelijk met andere niet-fiscaal verjaarde
inkomsten
Sociale bijdragen : 15% (vóór fiscale
regularisatie)

Kostprijs bij verjaarde
fraude

Roerende, onroerende
inkomsten en
successierechten:
verschuldigde belasting +
boete van 10%.
Professionele inkomsten
en BTW: verschuldigde
belasting

Nog onzeker: regularisatie van het kapitaal
tegen 35%
Vooralsnog niets voorzien voor de
regularisatie van verjaarde sociale bijdragen.

Kapitalen al dan niet onder de vorm van
een buitenlandse verzekering: 35% van het
kapitaal

(onder voorbehoud)

Vooralsnog niets voorzien voor de
regularisatie van verjaarde sociale bijdragen.
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Situatie 24/05/2013

Huidig regime

Toekomstig regime:
“eenvoudige” fiscale fraude

Toekomstig regime:
ernstige en georganiseerde
fiscale fraude

Anonimiteit

Ja, voor roerende en
onroerende inkomsten,
successierechten.
(zie ook CFI hieronder)

Ja, voor roerende en onroerende inkomsten
successierechten
(zie ook CFI/RSVZ hieronder)

Ja, voor roerende en onroerende inkomsten,
successierechten (zie ook CFI /RSVZ
hieronder)

CFI
RSVZ

Om de 6 maanden:
verzending van de lijst van
de regularisatie-attesten
aan de CFI

Bij afgifte van het regularisatie-attest:
• informatie CFI van de gesloten regularisatie
+ kopie regularisatie-attest + omvang en
oorsprong kapitaal en inkomsten;kopie
regularisatie-attest van sociale bijdragen
aan RSVZ.

Bij afgifte van het regularisatie-attest:
• informatie van de CFI van de gesloten
regularisatie + kopie regularisatie-attest
+ omvang en oorsprong kapitaal en
inkomsten;kopie regularisatie-attest van
sociale bijdragen aan RSVZ.

Uitzonderingen

(1) Witwassen
(2) Onderzoeksdaden
(3) Regularisatie aangifte
werd reeds eerder
ingediend

(1) Witwassen
(2) Onderzoeksdaden

(1) Witwassen. Zijn ook mogelijk: ernstige en
georganiseerde fiscale fraude met gebruik
van bijzonder ingewikkelde mechanismen
of procédés van internationale omvang,
misbruik van vennootschapsgoederen,
valsheid in geschrifte. Regularisatie mag
echter geen afbreuk doen aan rechten van
derden.
(2) Onderzoeksdaden

(onder voorbehoud)

Tellers op nul indien regularisatie-aangifte
ingediend vóór 02.07.2013

Tellers op nul indien regularisatie-aangifte
ingediend vóór 02.07.2013
Procedure

Doorgaans via advocaat,
fiscaal adviseur…

Doorgaans via advocaat, fiscaal adviseur…

Doorgaans via advocaat, fiscaal adviseur…

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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