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------------------------------------------------Afgifte aangifte formulieren

-

Sluiting taxatiedienst

-

Behoorlijk bestuur

A. Vele aangifteformulieren worden door de belastingplichtige op hun laatst
nuttige dag (bijvoorbeeld 31 december) - tijdens kantooruren - bezorgd aan
betrokken taxatiedienst die bevoegd is voor de gemeente waar de
belastingplichtigezijn fiscale woonplaats heeft.
Deze taxatiediensten blijken echter meestal gesloten te zijn in de periode
tussen Kerst en Nieuwjaar, dit uiteraard met uitzondering van het onthaal,
inclusief receptionist.
Gelet op de zware gevolgen van een eventuele laattijdige of verdwenen
aangifte (aanslag van ambtswege binnen aanslagtermijn van drie jaar,
administratieve geldboetes), doet men er goed aan om de onthaalbediende
van de taxatiedienst te laten aftekenen voor ontvangst.
Doch, vele onthaalbedienden delen bij ontvangst van een aangifte op
geïnstrueerde wijze mede: "Wij kunnen onmogelijk documenten aftekenen
wanneer de betreffende diensten gesloten zijn. Stel u voor dat deze nadien
verloren gaan. Wie is er dan verantwoordelijk ?".
Dit antwoord geeft meteen de essentie van het verzoek tot aftekenen voor
ontvangst weer.
B. Ook buiten kantooruren deponeren belastingplichtigen hun aangifte op de
laatst nuttige dag in de brievenbus van de betrokken taxatiedienst. Andere
belastingplichtigen die hetzelfde willen doen dienen vast te stellen dat de
brievenbus dichtgeplakt werd. Van een bewijs tot afgifte is al helemaal geen
sprake meer. Vanaf wanneer is de aangifte effectief laattijdig?

1.

Op welke wijze is de hoger vermelde houding nog in overeenstemming te
brengen met de "continuïteit van de openbare dienst" of de "beginselen van
behoorlijk bestuur" ?

2.

Op welke wijze kan de belastingplichtige zekerheid/bewijs krijgen dat zijn
aangifte tijdig werd ingediend?

3.

Kunnen aangiften eenvoudigweg - buiten de kantooruren - gedeponeerd
worden in de brievenbus van de taxatiediensten ?

4.

Bestaan er duidelijke richtlijnen betreffende de wijze van indiening van
aangifteformulieren op de laatste dag alsook betreffende het verkrijgen van
enig bewijs tot afgifte?

5.

Hoe groot is het percentage van aangiften dat nog uiterlijk op 31 december
wordt ingediend?

ANTWOORD

REPONSE

Vraag 1, 2 en 4 : Ik verwijs het geachte
Lid naar het antwoord verstrekt op de
parlementairevragen nr. 48 van Senator Daras
van 26 januari 1996 (Vragen en Antwoorden,
Senaat, zitting 1995-1996, nr. 1-14 van 9 april
1996, blz. 703) en nr. 838 van Volksvertegenwoordiger Biefnot Richard van 1 april 1997
(Vragen en Antwoorden, Kamer, zitting 19961997,nr. 90 van 14.7.1997,blz.12356).

Questions 1, 2 et 4 : Je renvoie
I'honorable Membre aux réponses données aux
questions parlementaires n° 48 du 26 janvier
1996 du Sénateur Daras (Questions et
Réponses, Sénat, session 1995-1996, n° 1-14
du 9 avri11996, p. 703) et n° 838 du 1eravril1997
du Représentant Richard Biefnot (Questions et
Réponses, Chambre, session 1996-1997, n° 90
du 14.7.1997, p. 12356).
Question 3 : La réponse est affirmative.

Vraag 3 : Het antwoord luidt bevestigend.

Question

Vraag 5 : De Administratie van de
ondernemings- en inkomensfiscaliteit, sector
directe belastingen beschikt terzake niet over
specifiekestatistischegegevens.

5 : L'Administration de la

fiscalité des entreprises et des revenus, secteur
contributions directes, ne dispose d'aucune
donnée statistique spécifique en la matière.
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