
Boe tes voor la cu ne in er fe nisaan gif te ge hal veerd
16 juni 2015 00:00

Nadine Bollen

Wie spon taan er kent dat hij in zijn er fe nisaan gif te goe de ren ver gat te mel den of te laag
heeft ge waar deerd, ziet de boete voor die fout vanaf juli af ge topt wor den tot 10 pro cent.
Wie erft, moet een aan gif te in vul len met daar in een over zicht van alle geërfde goe de ren en de waar de
van deze goe de ren. Op basis daar van wordt de erf be las ting be re kend. Die loopt op naar ma te de waar de
van de er fe nis gro ter is.
Stelt de be las ting dienst vast dat in de aan gif te be paal de goe de ren ont bre ken, dan zal hij op die goe de ren
als nog de erf be las ting hef fen en daar bo ven op een boete van 20 pro cent aan re ke nen. 'Het ge beurt re gel -
ma tig dat erf ge na men, te goe der trouw, ver ge ten een goed aan te geven. Of niet weten dat het goed in de
na la ten schap zit. Denk aan een niet ge ken de le vens ver ze ke ring. Het lijkt so ci aal ver ant woord de be las -
ting ver ho ging dan te re du ce ren tot de helft, op voor waar de dat de be las ting plich ti ge spon taan en bin -
nen de 10 maan den meldt dat hij de goe de ren ver ge ten te mel den is.'
Ook wie goe de ren te laag waar deert en dat spon taan bin nen 10 maan den recht zet, ziet het boe te per cen -
ta ges af ge topt tot 10 pro cent. Biecht u dat niet op, dan blij ven de ta rie ven 5 pro cent (te kort schat tin gen
tot 25%), 10 pro cent (te kort schat tin gen tus sen 25 en 50%), 15 pro cent (te kort schat ting tus sen 50 en
100%) en 20 pro cent (te kort schat tin gen van meer dan 100%).
On danks het la ge re ta rief vindt ad vo caat Ni co las Geel hand de aan pas sing be treu rens waar dig. 'Een te -
kort schat ting komt voor al voor als vastgoed snel na het over lij den wordt door ver kocht. Tot nu toe gaven
de erf ge na men in de aan gif te dan een lage waar de aan. Bleek de ge haal de ver koop prijs hoger en meld -
den ze dat aan de be las ting dienst, dan werd er geen boete ge he ven. Dat sys teem werk te per fect. De be -
las ting dienst kreeg waar hij recht op had en de erf ge na men be taal den exact wat ze moesten be ta len',
legt Ni cols Geel hand uit.
De meer der heids par tij N-VA wil dat de Vlaam se re ge ring het boe tesys teem voor er fe nissen vol le dig her -
be kijkt. 'De ver la ging van de boe tes is een goede eer ste stap, maar het is niet cor rect dat ie mand die bui -
ten zijn wil om zijn aan gif te te laat heeft in ge diend of on be wust fou ten heeft ge maakt en die na dien
spon taan recht zet, toch een boete moet be ta len. Dat zou den we op ter mijn graag zien ver dwij nen', zegt
Vlaams Par le ments lid Jos Lant mees ters.
De nieu we boe te per cen ta ges maken deel uit van een up da te van de Vlaam se Codex Fis ca li teit. De
Vlaam se re ge ring heeft de up da te al goed ge keurd en het Vlaams Par le ment zal er eerst daags het licht
voor op groen zet ten, zodat de nieu we ta rie ven al vanaf 1 juli gel den.
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