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Onmiddellijk naar de rechtbank tegen de kennisgeving
van de verlengde onderzoekstermijn art. 333 al. 3 WIB
Wanneer zij gebruik wil maken van de verleng-

ongeldigverklaring van de kennisgeving af: (1)

de onderzoekstermijn (3 + 2 jaar) inzake in-

zij is het niet eens met de stelling dat de ken-

komstenbelastingen, moet de Administratie een

nisgeving zou moeten gebeuren binnen de

voorafgaande kennisgeving naar de belasting-

driejarige

plichtige versturen: zij moet vooraf, schriftelijk

evenmin ziet zij een probleem in het feit dat de

en op nauwkeurige wijze aan de belastingplich-

Administratie nog vóór het versturen van de

tige kennis geven van de aanwijzingen inzake

kennisgeving inlichtingen had ingewonnen bij

normale

onderzoekstermijn;

(2)

belastingontduiking die te zijnen aanzien be-

buitenlandse fiscale administraties: het gaat

staan (art. 333 al. 3 WIB/92). De belastingplich-

niet om onderzoeksdaden waarvoor een voor-

tige kan de geldigheid van deze kennisgeving

afgaande kennisgeving moet worden verstuurd.

onmiddellijk voor de rechtbank betwisten. Hij

Uit dit vonnis kunnen we wel onthouden dat het

hoeft m.a.w. de fiscale aanslag die na het on-

mogelijk is om een kennisgeving van de aan-

derzoek zou volgen, niet af te wachten.

wijzingen inzake belastingontduiking met het

De wet voorziet bovendien niet in de mogelijk-

oog op verlenging van de aanslagtermijn, on-

heid of verplichting van een administratief be-

middellijk (zonder voorafgaand bezwaar) te

zwaar tegen de verzending van de kennisge-

betwisten voor de rechtbank. Op die manier

ving. Het feit dat geen dergelijk bezwaar werd

kan een onrechtmatig fiscaal onderzoek – en

aangetekend, is dan ook geen reden om de

mogelijks daaropvolgende aanslag – worden

vordering onontvankelijk te verklaren.

afgewend.

In casu wees de rechtbank de vordering tot

Rb. Leuven 4 november 2011

Geen geldige taxatie o.b.v. ongeldig onderzoek bij andere belastingplichtige
De Administratie heeft een onderzoek gevoerd

inlichtingen (omtrent de fictieve facturen) op

lastens een vennootschap A en heeft naar aan-

onregelmatige wijze zijn verkregen en niet kun-

leiding daarvan aanwijzingen van belastingont-

nen worden aangewend, noch t.a.v. A, noch

duiking gevonden lastens een vennootschap B.

t.a.v. derden, zoals B.

Daarom wil zij de onderzoekstermijn lastens B

Het Hof van Beroep te Antwerpen volgt de stel-

uitbreiden en stuurt daartoe de vereiste vooraf-

ling van vennootschap B en besluit dat de Ad-

gaande kennisgeving (art. 333 al. 3 WIB/92).

ministratie niet op regelmatige wijze heeft aan-

B meent dat het niet mogelijk is de onderzoeks-

getoond dat er sprake is van 'aanwijzingen van

termijn lastens haar uit te breiden. Zij wijst erop

belastingontduiking' lastens B, zodat de onder-

dat het onderzoek lastens A onregelmatig was

zoekstermijn op een onregelmatige wijze is

omdat het verricht werd buiten de normale on-

uitgebreid.

derzoekstermijn en zonder voorafgaande kennisgeving aan A. Het gevolg daarvan is dat de

Antwerpen 28 februari 2012

®

MERITIUS Advocaten

2

Voorwaarden voor geldig bericht van wijziging
De uiteenzetting van de mo-

Aan welke voorwaarden moet het bericht van

kunnen berekenen.

tieven in een bericht van

wijziging voldoen om geldig te zijn (art. 346

motieven moet aldus bestaan uit drie elementen:

wijziging moet bestaan uit

WIB/92) ?

(1) de redenen waarom de Administratie van het

drie elementen: (1) de rede-

Het Hof van Beroep te Bergen herhaalde dat de

bericht van wijziging gebruik maakt, (2) het be-

nen waarom de Administratie

motivering moet volstaan voor het analyseren en

drag van de inkomsten en andere elementen

van het bericht van wijziging

onderzoeken van de motieven van de Admi-

waarop de aanslag zal worden gegrond, (3) de

gebruik maakt, (2) het bedrag

nistratie. Wel moet de Administratie de nodige

wijze waarop deze inkomsten en andere elemen-

van de inkomsten en andere

elementen verstrekken om het netto belastbare

ten werden vastgesteld.

elementen waarop de aan-

inkomen van de betrokken belastingplichtige te

slag zal worden gegrond, (3)
de wijze waarop deze inkom-

Geen aanslag vóór het einde van antwoordtermijn!

sten en andere elementen

Na het sturen van een bericht van wijziging mag

het bericht. Vermits een zaterdag geen werkdag

werden vastgesteld.

de Administratie de (aanvullende) aanslag (en

is en dus niet meetelt, nam de antwoordtermijn

behoudens enkele uitzonderingen) pas vestigen

bijgevolg een aanvang op woensdag 29 septem-

na afloop van de aan de belastingplichtige toe-

ber.

gekende antwoordtermijn van één maand (art.

termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de

346 WIB/92). Maar wat met de aanslagen die

dag vóór de zoveelste, eindigde de antwoord-

gevestigd worden voor het verstrijken van deze

termijn op donderdag 28 oktober.

termijn ?

De aanslag mocht bijgevolg pas gevestigd wor-

In casu werd het bericht van wijziging aan de

den vanaf 29 oktober, terwijl de Administratie al

postdiensten overhandigd op vrijdag 24 septem-

twee dagen eerder de aanslag had gevestigd.

ber. De antwoordtermijn begint te lopen vanaf de

Deze is bijgevolg nietig.

.

derde werkdag volgend op de verzending van

De uiteenzetting van de

Bergen 5 oktober 2011

Daar een in maanden of in jaren bepaalde

Rb. Leuven 6 januari 2012

Hoe zit het nog met de micro-fiches in KB-Lux-zaak ?
Geïnteresseerd om te weten wat de rechter oor-

naam van de titularis van de rekening vermeld.

deelde over de microfiches die werden gebruikt

De fiscale rechter te Gent wees een schending

in de KB Lux-zaak ? Wel de informatie die daar-

van het bewijsrecht dan ook van de hand: het

uit bleek werd als een zeker en vaststaand ge-

feitelijk vermoeden van de belastingadministratie

geven gekwalificeerd ! Het feit dat de microfiche

steunde immers op zekere feiten.

geen hoofding van of uitdrukkelijke verwijzing

Bovendien was de rechtbank van oordeel dat

naar een bank bevatte, verhinderde niet dat er

nergens uit het dossier enige aanwijzing voor-

wel degelijk een identificatie van de financiële

handen is dat de onderzoekers in het strafonder-

instelling voorhanden was: het begingetal van de

zoek, noch de belastingadministratie, enige we-

in de fiche opgenomen rekeningnummers toonde

derrechtelijke handeling zouden gesteld hebben

aan om welke financiële instelling het ging. Ook

om de informatie te verkrijgen.

de identificatie van de klant bleek uit de microfi-

Rb. Gent 24 november 2010

che: bij het rekeningnummer stond immers de

Verdedigingskosten tegen indiciaire aanslag: niet automatisch beroepskosten
Een bedrijfsleider moet zich voor de rechtbank

aftrek omdat de betwiste indiciaire taxatie werd

verdedigen tegen een indiciaire aanslag.

De

gevestigd op inkomsten van onbepaalde oor-

erelonen en kosten van zijn advocaat brengt hij

sprong: het bewijsmiddel gesteund op grond van

nadien fiscaal in aftrek als beroepskosten, doch

tekenen en indiciën, heeft immers niet automa-

daarmee is de fiscus het oneens. Opnieuw moet

tisch tot gevolg dat de inkomsten worden geacht

de bedrijfsleider naar de rechtbank.

een beroepskarakter te hebben.

Finaal verwerpt het Hof van Beroep te Bergen de

Bergen 17 juni 2011
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Gewestelijk directeur mag niet hertaxeren o.b.v. nieuw verkregen elementen
Een vennootschap had bezwaar ingediend tegen

ke directeur de aanslag niet mag steunen op

een bepaalde taxatie. Naar aanleiding van de

materiële elementen die werden verkregen naar

behandeling van dat bezwaar, had de geweste-

aanleiding van het onderzoek van het bezwaar-

lijk directeur een nieuw onderzoek gevoerd en

schrift, terwijl deze elementen niet gekend waren

had hij op basis van nieuw verzamelde gegevens

en dus niet in aanmerking werden genomen tij-

een nieuwe taxatie gevestigd.

dens de taxatieprocedure. Dat zou immers bete-

De belastingplichtige is het niet eens met deze

kenen dat hij de taken van de taxatieambtenaar

nieuwe taxatie en stelt dat ze op onwettige wijze

overneemt en een ontoereikend bevonden be-

is gevestigd. Immers, de gewestelijk directeur

wijsvoering aanvult met nieuwe gegevens.

mag alleen de grieven onderzoeken die in het
bezwaarschrift zijn aangevoerd.

Antwerpen 6 december 2011

Het Hof van Beroep bevestigt dat de gewestelij-

De afwijzingsbeslissing van het eerste bezwaar doet de
procestermijn lopen

Een vordering tegen de be-

Het Hof van Beroep te Luik verduidelijkte dan

geen nieuwe termijn van drie maanden voor een

weer dat de termijn voor een voorziening voor de

voorziening voor de rechtbank lopen. De gewes-

rechtbank niet verlengd kan worden door het

telijke directeur is bovendien gebonden door het

indienen van een tweede bezwaarschrift nadat

gezag van gewijsde van zijn beslissing over het

het eerste al afgewezen is. Artikel 372 WIB/92

eerste bezwaar. Eenmaal een bezwaar afgewe-

stipuleert weliswaar dat een bezwaar aangevuld

zen is, staat alleen nog de weg via de rechtbank

mag worden zolang geen beslissing is gevallen,

open. Deze procedure moet worden ingeleid

doch dit impliceert niet dat een nieuw bezwaar

door het neerleggen van een verzoekschrift bin-

na een reeds afgewezen bezwaar geldig is. De

nen de drie maanden na de eerste afwijzingsbe-

afwijzing van het tweede bezwaar doet m.a.w.

slissing.
Luik 15 september 2011

lastingadministratie is

gaandelijk het door of krach-

Een “niet-gemotiveerd” bezwaar verhindert betwisting voor
de rechtbank

tens de wet georganiseerde

Een belastingplichtige is het niet eens met de

niet worden aangevuld met nieuwe bezwaren.

administratief beroep heeft

aanslag die hij heeft ontvangen, doch hij wacht

De belastingplichtige start dan maar een gerech-

ingesteld. Daar de belasting-

tot het laatste nippertje om bezwaar in te dienen.

telijke procedure tegen de aanslag, maar hij

plichtige in casu geen ont-

Hij dient dan ook een nietszeggend bezwaar-

vangt opnieuw bot: een vordering tegen de be-

vankelijk (want niet gemoti-

schrift in, in de overtuiging dat dit hem de moge-

lastingadministratie is slechts toegelaten indien

veerd) bezwaarschrift heeft

lijkheid biedt nadien bijkomende bezwaren te

de belastingplichtige voorafgaandelijk het door of

ingediend, is ook zijn gerech-

formuleren.

krachtens de wet georganiseerde administratief

telijke vordering (na afwijzing

Zoals in het vorige artikel gesteld, laat art. 372

beroep heeft ingesteld. Daar de belastingplichti-

van het bezwaar) niet toe-

WIB/92 inderdaad toe het oorspronkelijke be-

ge in casu geen ontvankelijk (want niet-

laatbaar.

zwaarschrift aan te vullen met nieuwe schriftelijk

gemotiveerd) bezwaarschrift heeft ingediend, is

geformuleerde bezwaren en dit zolang er geen

ook zijn gerechtelijke vordering (na afwijzing van

beslissing is gevallen. Evenwel kan deze moge-

het bezwaar) niet toelaatbaar.

lijkheid enkel worden toegepast op voorwaarde

Moraal van het verhaal: dien altijd een goed ge-

dat het oorspronkelijke bezwaarschrift ontvanke-

motiveerd eerste bezwaarschrift in!

slechts toegelaten indien de
belastingplichtige vooraf-

lijk is en dus gemotiveerd. Gezien het oorspronkelijke bezwaarschrift van de belastingplichtige
niet is gemotiveerd, kon, aldus de fiscus, het ook

Rb. Brugge 14 februari 2011
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Geen bewijskrachtige boekhouding, verliezen op “nul”

Het Hof is van mening dat de
fiscus niet eerst dient aan te
tonen dat meerwinsten zijn
gerealiseerd opdat zij vervolgens het verlies kan negeren. Van zodra de fiscus aantoont dat de boekhouding

Een vennootschap die een carwash exploiteert,

moet worden aangetoond.

maakt fiscale verliezen. De Administratie stelt op

De belastingplichtige meent dat deze werkwijze

een bepaald moment de bewijskracht van de

willekeurig is, doch wordt teruggefloten door het

boekhouding in vraag, vooral wegens de diverse

Hof van Beroep te Luik dat van mening is dat de

lacunes bij de registratie van het aantal wasbeur-

fiscus niet eerst dient aan te tonen dat meerwin-

ten. Daarom zet zij de verliezen op nul. Zij stelt

sten zijn gerealiseerd opdat zij vervolgens het

dat, indien een vennootschap die fiscale verlie-

verlies kan negeren. Van zodra de fiscus aan-

zen wil verrekenen met de winsten van latere

toont dat de boekhouding niet bewijskrachtig is,

inkomstenjaren, de realiteit van de verliezen aan

mag ze de aangegeven verliezen op nul zetten.
Luik 19 januari 2011

de hand van een bewijskrachtige boekhouding

Auto’s blijven voor discussies zorgen !

niet bewijskrachtig is, mag

Een vennootschap is actief in de vleeswaren-

Hof bevestigt dan ook dat de voertuigkosten op

ze de aangegeven verliezen

handel. Zij neemt een sportwagen van het merk

onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtref-

op nul zetten. Latere win-

Lotus in leasing. De fiscus meent dat deze kos-

fen.

sten zullen zonder meer be-

ten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften

Een andere meldenswaardige auto-zaak betreft

last worden…

overtreffen en dat ze aldus niet aftrekbaar zijn

een belastingplichtige die zijn voertuig gebruikt

(art. 53, 10° WIB/92). De belastingplichtige be-

voor woon-werkverkeer. Bij een ongeval wordt

weert dat het gebruik van de wagen door de

de auto volledig vernietigd, waarna de onfortuin-

afgevaardigd bestuurder bijdraagt tot een goed

lijke chauffeur de schade tracht te beperken door

cliënteel en tot betere bedrijfsresultaten.

de minderwaarde fiscaal in aftrek te brengen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen is niet over-

Het Hof van Beroep te Bergen volgt de redene-

tuigd van het standpunt van de belastingplichti-

ring van de belastingplichtige: de minderwaarde

ge; zijn bewering wordt immers met geen enkel

die een voertuig ondergaat is niet inbegrepen in

objectief stuk of gegeven gestaafd. Bovendien

het forfait van 6 BEF (0,15 euro) per kilometer

betwijfelt het Hof of klanten vaak thuis worden

zoals voorzien in art. 66 § 4 WIB/92. Het Hof

bezocht. Fijntjes stelt het Hof ook vast dat de

keurt bijgevolg de aftrek van 75 % van de vast-

grootste stijging van de omzet en van het perso-

gestelde minderwaarde goed.

neelsbestand zich heeft voorgedaan in de perio-

Antwerpen 17 januari 2012

de vóór de aanschaf van het blitse voertuig. Het

Bergen 8 december 2010
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