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De fiscus berekent de belastingen al meer dan twintig jaar op
een foute manier. Dat kost de gemiddelde belastingplichtige
enkele tientallen euro per jaar, en het kan de overheid vele
miljoenen
kosten om dat terug te betalen.
De Franstalige zakenkrant L'Echo meldde gisteren dat de fiscus zich al twintig
jaar lang misrekent. Het verhaal is redelijk technisch, maar komt er in essentie
op neer dat de belastingdiensten zich aan het begin van de jaren negentig, bij
de invoering van een nieuw indexeringsysteem, niet op de officiële cijfers van
het departement Economie gebaseerd hebben.
Zoals afgesproken binnen de Nationale Arbeidsraad baseerde het
departement Economie zich op indexcijfers van 1988 en 1990 voor de
berekening van de belastingschalen. Het departement Financiën beperkte zich
tot 1988. Een kleine technische fout, zo op het eerste gezicht, maar met
verstrekkende praktische gevolgen.
Miljarden euro

De vergissing werd nooit rechtgezet, en dat heeft ervoor gezorgd dat de
gemiddelde Belg al jarenlang te veel belastingen betaalt. Er is sprake van
enkele tientallen euro per jaar. In L'Echo beweren zakenadvocaten dat de
onwettelijke berekening van de belastingschalen de overheid handenvol geld
kan kosten. Reken maar uit: enkele tientallen euro voor zes miljoen
belastingplichtigen over een periode van meer dan twintig jaar levert een
factuur op die al snel in de miljarden euro loopt. Zelfs zonder economische
crisis kan de overheid zich dat niet permitteren.
Of het z'n vaart loopt, is onduidelijk. Maar MR-Kamerlid Denis Ducarme
noemde het gisteren 'immoreel' dat de fiscus 'onwettig geheven belasting' niet
zou terugbetalen. Ducarme zegt dat hij minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) over de kwestie zal ondervragen.
Luk Van Biesen, fiscaal expert van de Open VLD-Kamerfractie, is
voorzichtiger. 'Het is een heel moeilijke discussie, maar het is volgens mij niet
zo dat de fiscus alles moet terugbetalen. Een belastingplichtige heeft maar
een beperkte periode om zijn aanslag te betwisten. Je kunt maximum één jaar
in de tijd teruggaan, dus hooguit tot de aangifte van 2010.' Al spreken
sommige fiscalisten dit tegen: volgens hen kan er via de procedure
'ambtshalve ontheffing' tot 5 jaar teruggevorderd worden.
Maar zelfs als de fiscus slechts één jaar van het onrechtmatig geïnde geld
moet terugstorten, zal dat ook al enkele tientallen miljoenen euro kosten.
'Wellicht wel', erkent Van Biesen, 'maar ik zie het nog niet gebeuren dat
iemand een advocaat onder de arm neemt en procedeert voor een bedrag van
een paar tientallen euro. De enige manier waarop men dit geld kan
terugkrijgen is dat de fiscus het uit eigen beweging terugstort.'	
  

