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VLAAMSE FISCALE REGULARISATIE EINDELIJK GOEDGEKEURD
Met de definitieve goedkeuring van het decreet “houdende een tijdelijke Vlaamse
fiscale regularisatie” (Parl. St. Vlaams Parlement 2016-2017, nr. 1035/003) kan men naast de federale belastingen - binnenkort ook ontdoken Vlaamse erf- en
registratiebelasting regulariseren. De Vlaamse en Federale regeling vertonen
gelijkenissen en verschilpunten. We lichten hierna voor u toe.
Tarieven?
Voor de geldende tarieven maakt men een onderscheid tussen de fiscaal verjaarde
bedragen en de fiscaal niet-verjaarde bedragen:
Voor wat betreft de fiscaal verjaarde bedragen gelden volgende
tarieven: 37% voor aangiftes ingediend in 2017, 38% in 2018, 39% in 2019 en 40%
in 2020. Daarbij wordt bijvoorbeeld voor een niet-aangegeven nalatenschap geen
onderscheid gemaakt tussen de graad van verwantschap van de erfgenaam (kind,
neef, …) ten opzichte van de erflater. De toepasselijke tarieven lopen gelijk met de
“federale” tarieven;
Voor wat betreft de fiscaal ‘niet-verjaarde’ bedragen geldt er een
uniform forfaitair tarief van 20% voor alle te regulariseren registratiebelastingen. Voor
wat betreft de niet-verjaarde erfbelastingen bedraagt het tarief 35% bij een
verkrijging in rechte lijn of tussen partners, en 70% in alle andere gevallen.
Beperkt in de tijd
De Vlaamse regeling is, in tegenstelling tot de federale, beperkt in de tijd : een
regularisatie-aangifte kan maar tot uiterlijk 31 december 2020 worden ingediend.

De “Vlaamse” regularisatieaangifte heeft daarnaast alleen maar betrekking op
“inbreuken die voor 1 augustus 2016 begaan zijn op de regelgeving over de
erfbelasting of over de registratiebelasting.” Dergelijke “peildatum” bestaat niet in de
federale regeling. Noteer daarbij wel dat VlaBel nog steeds een standpunt op haar
website heeft staan, volgens het welk een belastingplichtige spontaan ‘een verzuim’
kan rechtzetten waarbij ‘slechts’ een belastingverhoging van 20% van de
aanvullende rechten verschuldigd is (Standpunt nr. 15061 dd. 27.04.2015).
Noteer dat wie een regularisatieaangifte heeft ingediend nadien geen nieuwe
aangifte meer kan indienen. Het is dus alles of niets. Dit geldt trouwens ook in het
kader van de federale regeling. Dit neemt wel niet weg dat, indien reeds een aangifte
in de Vlaamse regeling is ingediend, men nadien nog altijd een aangifte in de
federale regeling kan indienen. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde. In de praktijk
zal in vele dossiers evenwel sprake zijn van zowel Vlaamse als Federale belastingen.
Bij wie indienen?
De Vlaamse aangifte zal volgens het decreet moeten worden ingediend bij de
Vlaamse Belastingdienst of “een door de Vlaamse Regering aan te wijzen entiteit”.
De Vlaamse minister van Financiën liet al uitschijnen dat het niet uitgesloten is dat
de aangifte ook kan ingediend worden bij het (federale) Contactpunt Regularisaties
(die de aangifte vervolgens dan zou doorsturen naar de bevoegde Vlaamse
instantie).
Tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet gaf de Vlaamse Minister van
Financiën nog mee dat er een samenwerkingsakkoord werd opgemaakt met de
federale overheid omtrent de “onsplitsbare bedragen”. Dit zijn de bedragen die in
het verleden zowel aan federale als aan Vlaamse belastingen hadden moeten
worden onderworpen. Dit is van belang voor dossiers met oude kapitalen, waarvan
het bij gebrek aan bewijskrachtige documenten, niet altijd duidelijk zal zijn of deze
opgebouwd zijn met ‘Federale inkomsten’ of ‘regionale activa’. De inhoud van het
akkoord is voorlopig echter niet publiek gemaakt. Het werd inmiddels voor advies
voorgelegd aan de Raad van State.
De Vlaamse regeling gaat van kracht 10 dagen na publicatie van het goedgekeurde
decreet in het Belgisch Staatsblad.
Aarzel niet om ons kantoor te contacteren bij vragen over de Vlaamse of Federale
procedure fiscale regularisatie.

Overzichtstabel:
Federaal

Vlaams

Fiscaal verjaarde bedragen
> aangifte in 2017

37,00%

37,00%

> aangifte in 2018

38,00%

38,00%

> aangifte in 2019

39,00%

39,00%

> aangifte in 2020

40,00%

40,00%

> aangifte na 2020

40,00%

niet meer mogelijk

Fiscaal niet-verjaarde bedragen
> federale belastingen: aangifte in 2017

Normaal tarief + 22%

> federale belastingen: aangifte in 2018

Normaal tarief + 23%

> federale belastingen: aangifte in 2019

Normaal tarief + 24%

> federale belastingen: aangifte in 2020

Normaal tarief + 25%

> registratiebelastingen

20,00%

> erfbelastingen: verkrijging in rechte lijn/partners

35,00%

> erfbelastingen: andere gevallen

70,00%

