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Fiscale regularisatie en voorafgaande beslissingen: enkele statistieken 

 
De dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken publiceerde haar jaarverslag 2016 op 
haar website. 
 
De wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in 
fiscale zaken (BS 31 december 2002) leidde tot een nieuw systeem inzake voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken (voorheen en in de volksmond “ruling” genoemd). Hierbij hebben 
de belastingplichtigen de mogelijkheid om aan de Federale Overheidsdienst Financiën een 
voorafgaande bindende beslissing te vragen over de toepassing van de fiscale wetten op een 
bepaalde situatie, verrichting of project. Deze beslissing bindt de administratie en geldt in 
principe voor vijf jaar. 
 
Wij geven u hierbij de cijfers van het aantal ingediende rulingaanvragen sinds de start in 2003. 
 

Jaar van aanvraag 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal aanvragen 935 750 756 647 548 592 576 

Jaar van aanvraag 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal aanvragen 500 465 553 570 375 217 241 

 
(Bron: Jaarverslag dienst voorafgaande beslissingen 2016) 
 
Daarnaast was de dienst voorafgaande beslissingen ook bevoegd voor de fiscale regularisatie 
(in de volksmond “fiscale amnestie” genoemd), waarbij belastingplichtigen de mogelijkheid 
kregen om niet-aangegeven inkomsten uit het verleden te regulariseren. Voor de bespreking 
van de regelgeving hieromtrent verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 5 mei 2006, 31 
december 2012 en 12 juli 2013 en onze online actualiteit van 31 december 2012. 
 
Wij geven u tevens pro memorie de cijfers van de evolutie van het aantal ingediende 
regularisatieaangiftes voor de periode waarin de drie ronden fiscale regularisatie bestonden. 
 

Jaar van indiening 2013 2012 2011 2010 

Ingediende aangiftes 22.935 2.354 1.573 2.419 

Jaar van indiening 2009 2008 2007 2006 

Ingediende aangiftes 786 484 416 1.630 

 
(Bron: Jaarverslag dienst voorafgaande beslissingen 2016) 
 
Het hoge aantal aanvragen voor het jaar 2013 valt op. Als oorzaken zijn hier aan te wijzen de 
EBAbis, die op 14 juli 2013 eindigde, en het stelsel van de de EBAter, tot 31 december 2013.  
 
 

http://www.bebotax.eu/pdf/2006_NB/NL/Nieuwsbrief20-1-20060505.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2012_NB/NL/Nieuwsbrief31-12-20121231-corr.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2012_NB/NL/Nieuwsbrief31-12-20121231-corr.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2013_NB/NL/Nieuwsbrief12-07-20130712.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2012_NO/NL/Actualiteit12-5-20121231.pdf
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Intussen is een nieuwe ronde fiscale regularisatie van kracht, bekend als EBAquater. Voor de 
krachtlijnen van deze nieuwe regeling verwijzen wij naar onze online actualiteit van 8 augustus 
2016. In 2016 werden hiervoor 341 aangiftes ingediend.  
 
(Bron: Jaarverslag dienst voorafgaande beslissingen 2016) 

 

 
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
 
Contactgegevens Bebotax 

 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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