Betreft:

Vlaamse fiscale regularisatie

In navolging van de federale Overheid, heeft de Vlaamse overheid beslist om een fiscale
regularisatie in te voeren. Deze regularisatie zal de mogelijkheid bieden om bepaalde
bedragen te regulariseren die onder de Vlaamse regionale bevoegdheid vallen, en die niet
werden aangegeven. Alle belastingen die opgenomen zijn in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
kunnen bijgevolg geregulariseerd worden, en in het bijzonder nalatenschappen. Deze
regularisatiemogelijkheid zal bestaan tot en met 2020, en is eenmalig. De Vlaamse
regularisatieaangifte zal ingediend kunnen worden vanaf 2017.
I.

TARIEVEN

De regularisatie van niet-verjaarde nalatenschappen zullen onderworpen worden aan een
heffing van 35% indien het een verkrijging in rechte lijn of tussen partners betreft. In de
andere gevallen zal er een heffing van 70% toegepast worden
Op de regularisatie van fiscaal verjaarde nalatenschap zal er een totale heffing van 37%
toegepast worden. Deze heffing wordt vanaf 2018 jaarlijks met 1% verhoogd, tot een
maximum van 40% in 2020.
Alle andere regularisaties van niet-verjaarde bedragen zullen onderworpen worden aan
een heffing van 20%. De regularisaties van andere bedragen dan nalatenschappen, die
reeds fiscaal verjaard zijn, zullen dezelfde behandeling als de verjaarde nalatenschappen
ondergaan.
II.

BEWIJSLAST

Wat de bewijslast betreft, volgt deze regularisatieregeling die van de federale overheid.
De aangever draagt zelf de volledige bewijslast en het bewijsrisico omtrent de (graad van)
besmetting van de niet aangegeven bedragen. Dit kan via schriftelijk bewijs, eventueel
aangevuld met andere bewijsmiddelen (behoudens de eed en getuigen).
IV.

IMMUNITEIT

De Vlaamse regularisatieaangiften zullen een garantie op fiscale en strafrechtelijke
immuniteit met zich meebrengen, betreffende de geregulariseerde bedragen.
V.

INDIENING

De Vlaamse regularisatieaangifte zal ingediend moeten worden bij de Vlaamse
belastingdienst. Er is nog geen duidelijkheid over hoe een regularisatiedossier ingediend
moet worden indien er zowel een nalatenschap geregulariseerd moet worden, alsook de
niet aangegeven roerende inkomsten die ingevolge de investering van deze niet
aangegeven vermogensbestanddelen werden verkregen.
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Hieromtrent moet er een samenwerkingsakkoord aangenomen worden tussen de federale
en de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft in haar ontwerp echter reeds de
mogelijkheid open gelaten om het federale Contactpunt Regularisaties bevoegd te maken
om Vlaamse regularisatieaangiften te ontvangen.
VI.

STATUS

Op dit ogenblik is er een voorontwerp van decreet beschikbaar. Deze dient echter nog
goedgekeurd te worden door de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement, waardoor
deze nog vatbaar kan zijn voor veranderingen. Er dient gewacht te worden op de
definitieve tekst van het decreet. 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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