Fiscale controle
Hoe bang moet u zijn van de
belastingcontroleur?
8 juli 2004
Vanaf deze week vallen eindelijk de belastingbrieven voor de bedrijven in de bus. Wie
een C2 op zijn aanslagbiljet heeft staan, mag een grondige controle verwachten. Maar
nog geen kwart van de geviseerde bedrijven wordt ook effectief gecontroleerd. De fiscus
professionaliseert, maar met mate.
Dit schema maakt duidelijk wanneer ook u fiscale controle verwachten kan (pdf-bestand, 46
KB).
Hier twee nota's over uw rechten en plichten bij de fiscale controle:
- Pieter Devloo. Belastingcontrole: zowel privé als op het bedrijf (pdf)bestand, 289 KB)
- Ministerie van Financiën. Rechten en plichten van de belastingplichtige bij fiscale controle.
Reeks Fiscus en Burger nr. 5, 2002 (pdf-bestand, 217 KB).

Misschien wacht u er niet echt op, maar de belastingbrief voor vennootschappen is dit jaar
alweer te laat. Daarom heeft minister van Financiën Didier Reynders (MR) de indiendatum
verlaat van 30 juni 2004 naar 30 september 2004.
Hoe later, hoe beter, denkt u. Maar de controleurs van Financiën denken er niet zo over. Dit
uitstel krimpt het tijdsbestek waarin zij kunnen controleren immers behoorlijk in. Na 31
december 2006 is namelijk geen enkele wijziging meer mogelijk - tenzij er zware fraude in
het spel is.
U hoeft dus iets minder bang te zijn voor de fiscale controle. Bovendien vermindert het aantal
doorlichtingen voortdurend. Sinds 1997 vindt elke twee jaar een summiere, administratieve
verificatie plaats. En in theorie wordt om de zes jaar een grondige controle uitgevoerd. Dat
zou 16,66% van de bedrijven betekenen, maar in 2002 werd slechts 4% gecontroleerd.
U kunt zelf zien wanneer u een controle mag verwachten. Op de belastingaangifte staat een
code, voor eenmanszaken (zelfstandigen) van B1 tot B6, voor vennootschappen van C1 tot
C6. Voor het aanslagjaar 2004 (de aangifte die u nu moet invullen) is het de beurt aan de
categorieën B2 en C2. Maar let op, slechts de helft van de controles komt uit deze codegroep
(zie kader: De knipperlichten). De andere helft zijn bedrijven die om een of andere reden
opvallen, of die tot een sector behoren die onder de loep wordt genomen. In 2003 waren dat
de notarissen. Deze maand zou beslist worden welke sector dit jaar gedissecteerd zal worden.

Hoe wordt er gecontroleerd?
In het verleden bestonden er inkomstenbelastingcontroleurs en BTW-controleurs, en dat

waren twee gescheiden werelden. De ene kon een factuur verwerpen, maar dat betekende niet
dat u nu ook uw afgetrokken BTW op die factuur moest bijbetalen. In de jaren negentig
besliste de regering tot een integratie van beide diensten. Zo werden in 1998 de AOIFcontrolecentra (Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) opgericht: in 48
centra zouden polyvalente ambtenaren zowel vennootschapsbelasting, BTW en indien nodig
personenbelasting van de bestuurders controleren. De vakbonden vonden fiscaliteit en BTW
echter te veel voor één man of vrouw. Zo bleef de scheiding bestaan, maar wordt er met teams
gewerkt.
De hamvraag is hoe een dossier op de tafel van de controlecentra belandt. "Een echt draaiboek
hebben we niet," zegt Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie
(BBI) Antwerpen. "Wel bestaat er een handleiding Taxatie, maar die dateert van 1977 en is
slechts bijgewerkt tot 1994. Iedere gewestelijke directeur past eigenlijk een eigen systeem
toe."
Een anonieme inspecteur getuigt: "Eerst vindt een administratieve controle door het
beheerscentrum plaats. De opvallende dossiers zetten we op een zwarte lijst, aangevuld met
anonieme klachten. Van die lijst worden dit jaar alle bedrijven met de codes B2 en C2
doorgestuurd naar de controlecellen van de AOIF."
Hoe onopvallender de balans, hoe meer kans dat er niet gecontroleerd wordt. Het blijft ook
een gouden regel dat wie voldoende winst heeft en braaf voldoende belastingen betaalt een
streepje voor heeft bij iemand die elk jaar rond of onder de nul draait.
Bij de AOIF-centra loopt het nog niet op wieltjes. In 1998 werden er 3000 vacatures geopend
voor de 48 controlecentra. Tweederde van de vacatures waren voor
inkomstenbelastingcontroleurs en eenderde voor BTW-controleurs. Die 3000 plaatsen werden
echter niet allemaal ingevuld, en een aantal onvolledige teams zijn inmiddels samengevoegd.
In een Brussels controlecentrum (er zijn er in Brussel vijf in totaal) bedraagt het kader
bijvoorbeeld 92 mensen. Momenteel zijn er slechts 43 aan de slag.
"Aanvankelijk waren het de betere mensen die van de lokale controle naar de AOIF-cellen
gingen," zegt een accountant van een middelgroot kantoor. "Het werk daar is veel
interessanter. Het loon is gelijk maar door meer verplaatsingen is de onkostenvergoeding wel
hoger. Maar nu taant het enthousiasme. De verplaatsingen beginnen door te wegen. Een
controleur die vroeger in Dessel werkte, moet nu naar het 15 kilometer verder gelegen
Turnhout gaan." Bovendien heeft men in 1998 beloofd dat de ambtenaren die naar de
controlecentra gingen na drie jaar zouden kunnen kiezen om te blijven of terug te keren.
"Maar dat is ondanks beloftes van Reynders nog altijd niet gebeurd," zegt Marc Vogelaers,
ex-BTW-controleur en nu lid van het bestuur van de vakbond ACOD Financiën. "Telkens
schuift men een nieuwe datum naar voren. Daardoor zitten er mensen die er weer weg
willen."
De lokale beheerscentra zijn leeggelopen. "Daar worden alleen nog zaken rechtgezet die
flagrant zijn, echte controles zijn er niet meer mogelijk," zegt Aimé Truyens, exbelastingcontroleur en nu voorzitter van ACOD Financiën. Grondige controles gebeuren dus
hoofdzakelijk in de AOIF-centra. Brugge en Oostende zouden aan de leiding staan met 40 à
50 dossiers per jaar per persoon. In Brussel halen ze nog geen vijftien dossiers. In bepaalde
steden word je als ondernemer om de twee jaar gecontroleerd omdat de controleurs weinig te
doen hebben, van Brussel en Antwerpen is het bekend dat het bijna fiscale paradijzen zijn. "In

Brussel doet 27% geen aangifte," zegt een controleur uit de hoofdstad. Nationaal zou 10%
geen aangifte doen. "In Brussel treedt de handelsrechtbank hier niet tegenop. In Dendermonde
daarentegen heb je binnen de twee weken een boete van 250 euro."
Geen overkoepelende informatie
Volgens Pieter Devloo, vennoot van VDVaccountants & Belastingconsulenten, valt niet
alleen het aantal controles tegen, maar ook de resultaten van de uitgevoerde grondige
controles. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de selectie die men maakt. "Tot nu toe
verloopt de selectie hoofdzakelijk op basis van persoonlijke ervaring," zegt Marc Vogelaers.
"Daarbij maakt de belastingcontroleur meer en meer een risicoanalyse per bedrijfstak. Hij
stelt profielen op en praat met mensen uit de sector. Waar zit de mogelijke fraude en is er
sprake van enige concurrentievervalsing? Zo stelt hij gemiddelden op en kijkt hij wie ervan
afwijkt. Soms doet ook de naam van de onderneming, de zaakvoerder of de adviseur een
belletje rinkelen. Elk dossier wordt afzonderlijk bekeken."
Er bestaat ook zoiets als een soort zwarte lijst van de accountants. Als een klant van een
accountant gepakt wordt voor zware fraude, is de kans groot dat ook zijn andere dossiers
worden onderzocht.
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Het volledige verhaal leest u in trends van 8 juli 2004.
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