Betreft:

Nieuwe permanente fiscale regularisatie vanaf 2016

Bij de aankondiging van de fiscale maatregelen die door de Federale Overheid genomen
zullen worden om de zogenaamde taxshift te verwezenlijken, werd er onder meer een
nieuwe mogelijkheid tot fiscale regularisatie vermeld (samen met een sociale
regularisatie, die hier niet besproken wordt). Deze nieuwe regularisatieronde zal in
werking treden op 1 januari 2016, en zal een permanent karakter hebben.
Zoals bij de vorige regularisatierondes, is ook nu het Contactpunt regularisaties van de
Rulingcommissie
bevoegd
voor
de
behandeling
van
de
ingediende
regularisatieaanvragen. Deze nieuwe ronde zal openstaan voor natuurlijke en
rechtspersonen. Ook zal het mogelijk zijn om voor een persoon die reeds in een vorige
ronde bepaalde inkomsten heeft geregulariseerd, nu het desbetreffende kapitaal te
regulariseren.
I.

TARIEVEN

De regularisatie van niet-verjaarde beroepsinkomsten, btw-handelingen en overige
inkomsten zal kunnen plaatsvinden onder de toepassing van een boetetarief van 20%
(van de geregulariseerde inkomsten).
Onder de overige inkomsten zullen ook de inkomsten vallen die moeten worden
aangegeven door een oprichter of een derde begunstigde van een juridische constructie,
zoals deze beoogd worden door de Kaaimantaks.
Op de regularisatie van fiscaal verjaard kapitaal zal er een totale heffing van 36%
toegepast worden.
Beide tarieven zullen jaarlijks met één procentpunt stijgen. Zo zal er op een
regularisatieaanvraag voor niet aangegeven roerende inkomsten, die in 2017 ingediend
wordt, een boetetarief toegepast worden van 21%.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen enerzijds de regularisatie van inkomsten
en kapitalen die afkomstig zijn van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, en
anderzijds deze afkomstig van gewone fraude.
Tot slot zal het mogelijk zijn om inkomsten, btw-handelingen en kapitalen te
regulariseren van het lopende jaar. Als dusdanig geregulariseerde beroepsinkomsten
zullen belast worden aan het hoogste marginale tarief (50%). Verder zal er een verhoging
plaatsvinden van het boetetarief met 5 procentpunten (voor een totaal van 25%),
als anonimiteitstoeslag. Het is echter altijd mogelijk om deze inkomsten, btw-handelingen
en kapitalen aan te geven bij de lokale controle. Via de gewone controle is er echter geen
anonimiteit gewaarborgd en/of vrijstelling van fiscale of strafrechtelijke vervolging.
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II.

BEWIJSLAST

Wat de bewijslast betreft, verschilt de nieuwe regularisatieregeling van deze die bij de
vorige regularisatierondes werd gehanteerd.
Vanaf 2016 zal de aangever zelf de volledige bewijslast en het bewijsrisico dragen
omtrent de (graad van) besmetting van de niet aangegeven inkomsten en btw-handelingen
en het niet aangegeven kapitaal. Dit kan enkel gebeuren via schriftelijk bewijs.
Een aangever zal nu, via schriftelijke bewijzen, moeten aantonen dat het kapitaal wit of
grijs is. Kan hij dat niet, dan wordt het kapitaal als volledig besmet beschouwd en zal er
op dit volledige kapitaal de heffing van (ten minste) 36% moeten betaald worden.
III.

WOONSTAATHEFFING

In de vorige regularisatieronde, die op 31 december 2013 beëindigd werd, was er een
aanhoudende discussie of de reeds ingehouden woonstaatheffing verrekend of
afgetrokken kon worden van de te betalen regularisatieheffing.
De memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet houdende de nieuwe
regularisatieregeling stelt echter duidelijk dat er geen mogelijkheid zal zijn tot de
verrekening of de aftrek van de reeds ingehouden woonstaatheffing.
IV.

IMMUNITEIT

Regularisatieaangiften zullen ook vanaf 2016 een garantie op fiscale en strafrechtelijke
immuniteit met zich meebrengen, betreffende de geregulariseerde inkomsten en
kapitalen.
V.

REGIONALE BELASTINGEN

Op dit ogenblik is er nog geen duidelijkheid of er een mogelijkheid zal bestaan om
regularisatieaangiften in te dienen betreffende geregionaliseerde belastingen, zoals de
successierechten / erfbelasting. Hieromtrent zal er onderhandeld worden tussen de
verschillende regio’s en het federale niveau.
VI.

STATUS

Op dit ogenblik is er een voorontwerp van wet beschikbaar. Deze dient echter nog
goedgekeurd te worden door de regering en het parlement, waardoor deze nog vatbaar
kan zijn voor veranderingen. Er dient gewacht te worden op de definitieve wettekst. Er
kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan dit memorandum van algemene
strekking. Wij zijn wel bereid om Uw dossier te bestuderen in de huidige context.
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