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COVID-19: BELASTINGMAATREGELEN
UITSTEL VAN NIET-ESSENTIËLE CONTROLES TER PLAATSE
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De Belastingdienst heeft verdere stappen ondernomen in het kader van de moeilijkheden die kunnen worden ondervonden als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).

1. Uitstel van de controles ter plaatse
De belastingdienst heeft het uitstel van zijn niet-essentiële / minder dringende controleacties ter plaatse bevestigd.
Alleen de controles die nodig zijn om de belangen van de staat te beschermen, worden gehandhaafd.
Het doel is om de contacten te beperken en de burgers en de inspecteurs te beschermen.
Controles die op afstand kunnen worden uitgevoerd, dankzij de ondersteuning van fiscale applicaties en op basis
van dossiers, zullen worden voortgezet.
Voor de controles ter plaatse vraagt de Belastingdienst aan de gecontroleerde personen en bedrijven om volledig
mee te werken met de inspecteuren. Deze controles moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de specifieke hygiënenormen die in het kader van de Coronaviruscrisis van kracht zijn.

2. In de praktijk
Tax Consult heeft, na verschillende contacten met de fiscus sinds maandag 16 maart, het uitstel bevestigd van alle
inspecties die ter plaatse of op afstand kunnen worden uitgevoerd.
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Volgens deze contacten zijn alle controles in ieder geval uitgesteld:
•
Hetzij met een maand (tot 20 april 2020);
•
of na de inperkingsperiode.
Wat de BTW betreft, de gecontroleerde ondernemingen worden verzocht om tijdens de uitstelperiode geen nieuw
verzoek om terugbetaling van het BTW-krediet dat het voorwerp van de controle was, in te dienen, teneinde de
administratie in staat te stellen de controles uit te stellen.
Tax Consult en, meer in het bijzonder, uw gebruikelijke contactpersoon, staan tot uw beschikking voor alle informatie.
Tax Consult

De bepalingen evolueren van dag tot dag, we zullen ze doorgeven op onze website; raadpleeg ze regelmatig om op de hoogte te blijven!
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