Overzicht regularisatieheffingen federaal-regionaal

Federaal

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Gewest

Wie?

Zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen

Zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen

Zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen

Zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen

Welke belastingen?

Personenbelasting (roerende en
beroepsinkomsten, kaaimantaks,…),
vennootschapsbelasting, BTW en
sociale bijdragen zelfstandigen

Alle regionale belastingen, zoals
registratiebelasting doch voornamelijk
erfbelasting

Registratie- en successierechten

Registratie- en successierechten

Welke inkomsten?

Zowel verjaarde bedragen als nietverjaarde bedragen en btw-handelingen

Zowel verjaarde bedragen als nietverjaarde bedragen, voor inbreuken
begaan voor 1 augustus 2016

Zowel verjaarde bedragen als nietverjaarde bedragen.

Zowel verjaarde bedragen als nietverjaarde bedragen.

Verdeling federaalregionaal voor
verjaarde
kapitalen

Indien niet kan worden aangetoond welke bedragen onderworpen zijn aan federale
belastingen en welke aan Vlaamse belastingen, wordt het te regulariseren kapitaal
50/50 verdeeld.

Indien niet kan worden aangetoond welke bedragen onderworpen zijn aan
federale belastingen en welke aan regionale belastingen, wordt de
regularisatieheffing 50/50 verdeeld. Het kapitaal is onderworpen aan de tarieven
voor de federale regularisatie.

Heffing
(cijfers 2017)

Niet-verjaarde inkomsten:
normaal tarief + 22 procentpunt

Niet-verjaarde rechten:
normaal tarief + 22 procentpunt

Niet-verjaarde rechten:
normaal tarief + 22 procentpunt

Verjaarde* rechten: 37%

Verjaarde* rechten: 37%

Erfbelasting:
- niet-verjaarde bedragen:
-

35% rechte lijn en partners

-

70% alle anderen

- verjaard* kapitaal: 37%
* nalatenschappen vanaf 2 september
2004 verjaren pas op 31 december 2019
Verjaard kapitaal: 37%

Registratiebelasting:
- niet-verjaarde bedragen: 20%

Tot wanneer?
Immuniteit

Onmogelijkheid
regularisatie of
uitsluiting

- fiscaal verjaard kapitaal: 37%

* na 10 jaar vanaf het aflopen van de
initiële aangiftetermijn in de
successierechten

* na 10 jaar vanaf het aflopen van de
initiële aangiftetermijn in de
successierechten

Sociale bijdragen: 17%

Geen mogelijkheid tot vermindering of
vrijstelling van de belasting (vb.
verrekening betaalde belasting)

Geen mogelijkheid tot vermindering
of vrijstelling van de belasting (vb.
verrekening betaalde belasting)

Geen mogelijkheid tot vermindering of
vrijstelling van de belasting (vb.
verrekening betaalde belasting)

In principe permanent

Tot 31 december 2020

Tot 31 december 2020

Tot 31 december 2020

-

Fiscaal (belasting-, verhoging
en interest)

-

Fiscaal (belasting-, verhoging
en interest)

-

Fiscaal (belasting-,
verhoging en interest)

-

Fiscaal (belasting-, verhoging
en interest)

-

Strafrechtelijk (fraude,
witwassen en bepaalde
financiële misdrijven)

-

Strafrechtelijk (fraude en
witwassen)

-

Strafrechtelijk (fraude en
witwassen)

-

Strafrechtelijk (fraude en
witwassen)

-

Sociaal (bijdragen,
verhogingen en interesten)

-

Indien reeds onderzoek
gestart door een Belgische
gerechtelijke of
administratieve dienst

-

Indien reeds onderzoek
gestart door een Belgische
gerechtelijke dienst of Vlabel

-

Indien reeds onderzoek
gestart door een Belgische
gerechtelijke of
administratieve dienst

-

Indien reeds onderzoek
gestart door een Belgische
gerechtelijke of
administratieve dienst

-

Reeds eerdere aangifte onder
huidige regularisatieronde

Reeds eerdere aangifte onder
huidige regularisatieronde

-

Reeds eerdere aangifte
onder huidige
regularisatieronde

-

Reeds eerdere aangifte onder
huidige regularisatieronde

-

Bepaalde zware misdrijven
(terrorisme,…)

-

Bepaalde zware misdrijven
(terrorisme,…)

Bepaalde zware misdrijven
(terrorisme,…)

-

Procedure

Aangifte bij federale Contactpunt
Regularisaties met opgave
fraudeschema, bondige verklaring en
nodige documenten

Bepaalde zware misdrijven
(terrorisme,…)

Aangifte bij Vlaamse Belastingdienst
met opgave fraudeschema, bondige
verklaring en nodige documenten.
Dossiers m.b.t. niet-uitsplitsbare,
verjaarde bedragen dienen ingediend te
worden bij het federale Contactpunt.

Aangifte bij federale Contactpunt
Regularisaties met opgave
fraudeschema, bondige verklaring en
nodige documenten (cf. federale
procedure)

Aangifte bij federale Contactpunt
Regularisaties met opgave
fraudeschema, bondige verklaring en
nodige documenten (cf. federale
procedure)
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