Belastingfraude: nieuwe termijnen
Artikel 359 uit het wetboek van inkomstenbelastingen (WIB92) voorziet dat de verschuldigde
belasting tot 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd
kan worden gevestigd.
•

Wanneer echter een aangifte laattijdig of niet wordt ingediend, beschikt de fiscus over een
termijn van drie jaar die ingaat op 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belasting is
verschuldigd om de aanslag te vestigen. Deze afwijkende termijn van drie jaar kan eveneens
worden toegepast wanneer de werkelijk verschuldigde belasting hoger is dan de belasting die
werd gevestigd op grond van de elementen die in de aangifte werden opgenomen.
In geval van belastingfraude beschikte de belastingadministratie over een aanslagtermijn van
vijf jaar. De programmawet van 22 december 2008 voegt daar nog eens twee jaar aan toe zodat
de termijn in geval van fraude op zeven jaar wordt gebracht vanaf 1 januari van het aanslagjaar
waarin de belasting is verschuldigd.
De wetgever rechtvaardigt deze uitbreiding omdat ze de termijnen wil afstemmen op die in andere
lidstaten van de EU waarin de interne wetgeving aanslagtermijnen van meer dan vijf jaar voorziet
in geval van fraude.

•

We merken op dat die verlenging van de aanslagtermijn niet op zich staat aangezien in geval van
fraude de controletermijn eveneens op zeven jaar wordt gebracht (tegenover 5 jaar voordien).

Die verlenging van de aanslag- en controletermijn brengt overigens een wijziging aan in artikel
315 WIB92 waarbij alle boeken, documenten, opgaven en alle andere gegevens moeten worden
bijgehouden tot na het zevende jaar of het zevende boekhoudjaar volgend op het aanslagjaar.
Deze wet is in werking getreden op de dag dat ze is verschenen in het Belgisch Staatsblad, m.n. op
29 december 2008, en zal eveneens van toepassing zijn op de lopende aanslagtermijnen. Als er
fraude wordt ontdekt in de inkomsten van bijvoorbeeld 2007 heeft de fiscus tot 31 december 2014 om
de maatregelen te treffen die zich opdringen. Fraudeurs die op beide oren willen slapen, zullen dus
nog twee jaar extra geduld moeten uitoefenen.

Bewaartermijn boekhouddocumenten
Zoals iedereen wel weet wordt de bewaartermijn voor boekhoudkundige documenten bij wet
vastgelegd op 10 jaar. Dit vormt niet alleen een zware formaliteit maar brengt ook heel wat kosten met
zich mee.
•

De wet van 27.12.2005, gepubliceerd in het Staatsblad van 30.12, heeft deze termijn
teruggebracht van 10 tot 7 jaar, 1 voor wat de BTW betreft althans (art. 60 van het BTWwetboek).
Dit levert dus al drie jaar winst op. Maar geldt dit ook voor de andere wetten?

•

Voor de inkomstenbelasting wordt de termijn door artikel 315 WIB/92 vastgelegd ‘tot het
verstrijken van het vijfde jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk’.

•

Voor het boekhoudrecht bedraagt deze termijn nog steeds1 10 jaar. Artikel 6 van de wet van
17.07.1975 stelt inderdaad: ‘de originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan wordt
methodisch opgeborgen en tien jaar bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken
tot bewijs jegens derden, worden drie jaar bewaard’. Deze wet werd niet gewijzigd.

