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Werner Schrauwen
Van:

Indicator TipM@il [tipmailvl@indicator.be]

Verzonden: woensdag 8 oktober 2003 17:13
Aan:

werner.schrauwen@pandora.be

Onderwerp: TipM@il nr. 55 : De fiscus steekt zijn licht bij u op
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Tevreden over TipM@il ?
Laat collega's en vrienden
ook kennismaken met
onze wekelijkse tips !
Stuur ze een mailtje en
vertel onmiddellijk over
deze gratis TipM@il.
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BELASTINGCONTROLE

De fiscus steekt zijn licht bij u
op
De fiscus stuurt u een vraag om inlichtingen. Hoever mag hij
hierin gaan ? Mag de fiscus eender wat vragen ?
Wat moet u doen ? U hoeft niet dadelijk te panikeren. De meeste vragen
om inlichtingen worden immers verstuurd omdat de fiscus iets niet goed
begrijpt of omdat er iets ontbreekt. Of misschien wil men gewoon een
bepaald deel van uw kosten langs deze weg extra controleren. Het
belangrijkste is dat u tijdig reageert. U (of uw boekhouder) moet immers
binnen de maand na de verzending van de vraag schriftelijk reageren.
Tip. Ontvangt u dus een vraag om inlichtingen, maak deze dan zo snel
mogelijk over aan uw boekhouder. Het is ook van belang om een verzorgd
en goed gestoffeerd antwoord aan de fiscus over te maken (bv. met
fotokopieën). Beperk de informatie wel tot wat gevraagd wordt, stuur niet te
veel door.
Wat als u niet antwoordt ? Het is niet verstandig om de vraag gewoon te
laten liggen. De fiscus kan u dan een aanslag van ambtswege opleggen
(waarbij de bewijslast wordt omgekeerd) en hij kan u bovendien nog een
boete aansmeren.
De fiscus vraagt (te) veel. Het kan gebeuren dat u bij wijze van spreken uw
halve boekhouding en heel wat stukken moet opsturen en/of uitpluizen om
volledig op de vragen van de fiscus te antwoorden. Geef dan als antwoord
dat het voor u onmogelijk is alle gevraagde gegevens te verstrekken. Uw
controleur mag immers niet overdrijven, m.a.w. zijn vragen mogen niet
leiden tot "buitensporige opzoekingen of prestaties" (bv. uw boekhouder
heeft twee dagen nodig om op alles te kunnen antwoorden). U riskeert
natuurlijk wel dat een controleur zelf uw boekhouding binnenstebuiten komt
keren.
Er zijn grenzen. De wettelijke verplichting om alle inlichtingen te
verstrekken die gevraagd worden moet wel genuanceerd worden. De fiscus
mag immers niet zomaar informeren naar uw privéuitgaven. U moet wel
reageren, bv. met de mededeling dat u van deze uitgaven geen
boekhouding bijhoudt.

Zorg ervoor dat u (of uw boekhouder) binnen de maand
schriftelijk reageert. Beperk de informatie wel tot wat
gevraagd wordt en houd er rekening mee dat de fiscus
niet zomaar mag informeren naar uw privéuitgaven.

