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Parlementaire vraag nr. +]e*lvan27 oktober 2009,

gesteld door SenatorAnke VAN DERMEERSCH

Personenbelasting. - Aangiften. - controres. - verschitten Íussen de die ge-
westen

Onlangs raakte bekend dat een ambtenaar in Vlaanderen ge-
middeld meer "grondige controres" uifuoert van berastingaangifte, u"n u"nno"ot_
schappen dan zijn Waalse colega. Op de stad Chaneói n"l*".;";;;i;;t
ficant verschil tussen het Vlaamsé Gewest en de andere gewesten.

ook raakte voor de zomer bekend dat maar riefst 30 000 vennoo!
:9hTqï geen berastingaangifte indienen. uit een andere reeds qesteroe ;iááàbleek dat, wat de personenbelasting betreft, meer Oan S0OOóó-Ë-fg;;;ffiX
geen aangifte doen_

ln de context.van de personenbelasting zou ik van de geachte
minister graag het volgende te weten willen komen :

I . H^o^eveel berastingprichtige inwoners hebben voor de aansragjaren 200g en2009 geen belastingaangifte ingediend in :

a. Vlaanderen;

b. Wallonië;

c. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

2 H^o^eveel berastingprichtige inwoners hebben voor de aansragjaren 200g en2009 een laattijdige belastingaangifte ingediend in :

a. Vlaanderen;

b. Wallonië;

c. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

3 H^o^eveel belastingprichtige inwoners hebben voor de aansragjaren 2008 en
2009 een door vormgebreken aangetaste belastingaangifte in!êOiend in :
a. Vlaanderen;

b. Wallonië;

c. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?
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2.

ln hoeveel gevallen heeft de niel, laattijdige of door vormgebreken aange-
taste aangifte tot een aansrag van ambtswege gereid aribedoerd in aï-
kel 351 van het wetboek van de inkomstenbeÉstiigen i992 in de drie vooi-
melde regio's ?

Hoeveel belastingen konden midders de ambtsharve aansrag op die manier
worden geïnd ?

ANTWOORD

1. en 2. Er kunnen enkel cijfers mede_
gedeeld worden voor het aanslagjaar 2009.
D.e uiterste indieningsdatum voor bepaalde aan_
giften personenbelasting aanslagjaar 2009 is
immers nog niet verstreken, waardoor er voor
dit aanslagjaar geen deÍinitieve cijfers kunnen
worden verstrekt.

Aantal belastingplichtigen die voor het
aanslagjaar 2008 geen belastingaangifte in
de personenbelasting hebben ingediená :

REPONSE

et 2. ll ne peut être communiqué
de chiffres que pour I'exercice d'imposition
2008. La date extrême de rentrée de certaines
déclarations. à I'impót des personnes physi_
ques pour I'exercice d,imposition 2009 niest
pas encore expiree, de sorte qu'aucun chiffre
définitií ne peut être communiqué pour cet
exercice d'imposition.

Le nombre de contribuables qui n,ont
pas introduit leur déclaration à I'impót des per_
sonnes physiques pour l,exercice d'imposition
2008 s'élève à :

a. pour la Flandre : 116.946
b. pour la wallonie : 11g.738
c. pour Bruxelles :72.497

Le nombre de conhibuables qui ont
introduit tardivement leur déclaration à i'impót
des personnes physiques pour l,exercice
d'imposition 2008 s'elève à :

a. pour la Flandre : 121.404
b. pour la wallonie : .,t33.59g

c. pour Bruxelles : 44.222

3. à 5. L'Administration de la fiscalité
des entreprises et des revenus ne tient pas
de statistiques permettant de communiquer
les renseignements demandés

a. Vlaanderen : 1í6.946
b. Wallonië :118.738
c. Brussel :72.497

Aantal belastingplichtigen die voor het
aanslagjaar 2008 een laattijdige belastingaan_
gifte in de personenbelasting hebben Inge_
diend :

a. Vlaanderen :121.404
b. Wallonië: 133.S9g
c. Brussel :44.222

3. tot 5. De Administratie van de Onder_
nemings- en inkomensfiscaliteit houdt geen
statistieken bij die ons toelaten de gevraágde
inlichtingen mede te delen.


