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voorwerp uit van een ontvangstbewijs uitgereikt aan de
aanvrager binnen een termijn van vijftien werkdagen te
rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoekschrift.
Art. 3. Voor het onderzoek van een verzoekschrift
kan de Cel administratieve sancties, bedoeld in artikel
2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de
opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, binnen de FOD Financiën alle inlichtingen inwinnen die zij nodig acht. Elk personeelslid
van de Federale overheidsdienst Financiën mag deelnemen aan het onderzoek van het verzoekschrift.
Zolang er geen beslissing is genomen, kan de aanvrager, op eigen initiatief of op initiatief van een medewerker van de Cel administratieve sancties worden gehoord of de motivering van zijn verzoekschrift vervolledigen.
Het onderzoek wordt afgesloten door een verslag gericht aan voormeld college en bevattende een voorstel
van beslissing.
Art. 4. Uit de kandidatenlijst samengesteld op basis
van de selectieprocedure georganiseerd overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007
tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet
van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV),
duidt de Minister van Financiën de personeelsleden van
de Federale Overheidsdienst Financiën aan die ter beschikking van de Cel administratieve sancties worden
gesteld.
Art. 5. Het college van de fiscale bemiddelingsdienst
bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei
2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van
de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen
(IV), doet als administratieve overheid in een gemotiveerde beslissing uitspraak over de argumenten die
door de aanvrager ter staving van zijn verzoekschrift
werden geformuleerd.
Binnen een termijn van vijftien werkdagen te rekenen
vanaf de datum van de beslissing wordt de aanvrager
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bij ter post aangetekende zending in kennis gesteld
van de beslissing.
Art. 6. Dit besluit valt onder de toepassing van de
de-minimissteun zoals vervat in Verordening (EU)
1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen
107 en 108 van het verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op de-minimissteun en de eventuele
latere wijzigingen van deze verordening.
Het college van de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei
2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van
de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen
(IV) zal erover waken dat het plafond vermeld in de
Verordening (EU) 1407/2013 van de Commissie van 18
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun, niet
wordt overschreden.
Art. 7. Het college van de fiscale bemiddelingsdienst
bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei
2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van
de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen
(IV) stelt het bedrag van de belastingverhoging of van
de administratieve boete vast dat door haar beslissing
wordt kwijtgescholden en deelt dit ter uitvoering mee
aan de administratie belast met de inning en de invordering van de belastingen.
Art. 8. Het jaarverslag en de kopieën bedoeld in artikel 7 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding
van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst worden ten laatste op 30 juni
van het jaar dat volgt op datgene waarop het verslag
slaat door de Minister van Financiën aan de Kamer van
volksvertegenwoordigers bezorgd.
Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 januari
2019.
Art. 10. De minister bevoegd voor Financiën is belast
met de uitvoering van dit besluit.
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Fiscale regularisatie
WET VAN 21 JULI 2016 TOT INVOERING VAN EEN PERMANENT SYSTEEM INZAKE FISCALE EN SOCIALE REGULARISATIE
(Laatste bijwerking: W. 18.09.2017, BS 06.10.2017)

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Hoofdstuk 2. Fiscale regularisatie
Art. 2. Voor de toepassing van de bepalingen van dit
hoofdstuk verstaat men onder:
1° "Contactpunt": het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën opgerichte Contactpunt regularisaties;
2° "regularisatieaangifte": de aangifte bij de Federale
Overheidsdienst Financiën van inkomsten, sommen,
btw-handelingen en kapitalen met het oog op het bekomen van een regularisatieattest mits de krachtens
dit hoofdstuk verschuldigde heffing wordt betaald;
3° "natuurlijke personen" de op grond van artikel 3
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
aan de personenbelasting onderworpen rijksinwoners
en de op grond van artikel 227, 1°, van hetzelfde Wetboek aan de belasting van niet-inwoners onderworpen
niet-rijksinwoners;
4° "rechtspersonen" de op grond van artikel 179 van
het voormelde Wetboek aan de vennootschapsbelasting
onderworpen binnenlandse vennootschappen, de burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid bedoeld in artikel 29 van hetzelfde Wetboek, de rechtspersonen onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting op grond van artikel 220 van
hetzelfde Wetboek, [1 en de op grond van artikel 227,
2° en 3°, van hetzelfde Wetboek]1 aan de belasting van
niet-inwoners onderworpen buitenlandse belastingplichtigen;
5° "geregulariseerde inkomsten": de inkomsten die
het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte
die door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
wordt ingediend bij het Contactpunt, wanneer deze inkomsten de aard hebben van inkomsten die normaal
aan de inkomstenbelasting worden onderworpen in het
jaar waarin zij werden behaald of verkregen.
Als "geregulariseerde inkomsten" worden eveneens
aangemerkt: de inkomsten die, overeenkomstig artikel
5/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, door een oprichter of een derde begunstigde van
een juridische constructie moeten worden aangegeven,
de inkomsten van een in artikel 307, § 1, tweede lid,
van hetzelfde Wetboek bedoelde buitenlandse rekening
en de inkomsten van de in artikel 307, § 1, derde lid,
van hetzelfde Wetboek bedoelde buitenlandse levens1 augustus 2021

verzekeringsovereenkomsten, die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte ingediend bij het
Contactpunt;
6° "geregulariseerde sommen": de sommen en waarden die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte die door een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon wordt ingediend bij het Contactpunt,
wanneer deze aantoont dat deze sommen en waarden
niet de aard hebben van inkomsten die normaal aan de
inkomstenbelasting worden onderworpen in het jaar
waarin zij werden behaald of verkregen maar onder de
toepassing van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten vallen, voor zover ze betrekking hebben op niet in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, vermelde registratierechten, of onder de toepassing vallen
van het Wetboek diverse rechten en taksen;
7° "geregulariseerde btw-handelingen": de in artikel
51 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde aan btw onderworpen handelingen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte die wordt verricht bij het Contactpunt door
een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon;
8° "aangever": de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een regularisatieaangifte indient hetzij in
persoon hetzij door tussenkomst van een gemachtigde.
9° "gemachtigde": een in [2 artikel 5, § 1, 1° tot en
met 32°, en § 3, eerste lid, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme en tot beperking van
het gebruik van contanten]2, beoogde persoon of onderneming;
10° "heffing": het totaal bedrag van de ingevolge de
regularisatie verschuldigde som;
11° "fiscaal verjaarde kapitalen": de in dit hoofdstuk
bedoelde kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen,
naargelang het geval, bedoeld in de artikelen 354 of
358, § 1, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 81, 81bis, of 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de
artikelen 214, 216, 217/1 en 217/2 of 218 van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
voor zover deze artikelen betrekking hebben op niet in
artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, vermelde registratierechten,
of de artikelen 2028 of 2029 van het Wetboek diverse
rechten en taksen, op het ogenblik van de indiening
van de regularisatieaangifte geen heffingsbevoegdheid
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meer kan uitoefenen in hoofde van diegene op wiens
naam de regularisatieaangifte is ingediend.

boete zoals bepaald in het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde.

(1) W. 18.12.2016, art. 102 (BS 20.12.2016); Inwerkingtreding:
01.08.2016
(2) W. 18.09.2017, art. 187 (BS 06.10.2017); Inwerkingtreding:
16.10.2017

Art. 5. Fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn
van de fiscale misdrijven bedoeld in artikel 10, § 1, die
het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte
conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan een heffing tegen een tarief van 36 percentpunten op het kapitaal.
Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan een heffing tegen een
tarief van 36 percentpunten op het kapitaal.
Fiscaal verjaarde kapitalen van de in artikel 307, § 1,
tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde buitenlandse rekeningen die het
voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan een heffing tegen een tarief van 36 percentpunten op het kapitaal.
Fiscaal verjaarde kapitalen van een in artikel 2 van
het voormelde Wetboek bedoelde juridische constructie
die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden
onderworpen aan een heffing tegen een tarief van 36
percentpunten op het kapitaal.

Art. 3. § 1. De geregulariseerde inkomsten die het
voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk worden onderworpen aan een heffing tegen het normale tarief inzake
inkomstenbelastingen dat van toepassing is met betrekking tot het belastbaar tijdperk waarin deze inkomsten werden behaald of verkregen, verhoogd met 20
percentpunten.
Bij de vaststelling van deze heffing wordt geen rekening gehouden met enige belastingvermindering of belastingkrediet, noch met een verrekening van voorheffingen, voorafbetalingen of van de woonstaatheffing.
§ 2. De geregulariseerde sommen die het voorwerp
uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan
een heffing tegen het normale belastingtarief dat volgens de normale regels op die sommen van toepassing
is met betrekking tot het belastbaar tijdperk waarin
deze sommen werden behaald of verkregen, verhoogd
met 20 percentpunten.
§ 3. De geregulariseerde btw-handelingen die het
voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan een heffing tegen het btw-tarief dat van
toepassing is op de geregulariseerde handelingen op
het ogenblik waarop ze plaatsvonden, verhoogd met 20
percentpunten behalve in de gevallen waarin de regularisatieaangifte reeds aanleiding geeft tot regularisatie van die handelingen als beroepsinkomsten onder
toepassing van § 1.
Art. 4. In geval van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, heeft de definitieve, zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling
van de in artikel 3 bepaalde heffingen tot gevolg dat:
- de in artikel 3, § 1, bedoelde inkomsten voor het
overige niet meer onderworpen zijn of kunnen worden
aan de inkomstenbelasting zoals bepaald in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met inbegrip
van de daarin vermelde belastingverhogingen, boetes
en nalatigheidsintresten;
- de in artikel 3, § 2, bedoelde sommen voor het overige niet meer onderworpen zijn of kunnen worden aan
enige rechten of taksen, zoals bepaald in het Wetboek
der registratie, hypotheek en griffierechten voor zover
ze betrekking hebben op niet in artikel 3, eerste lid,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, vermelde registratierechten of het Wetboek diverse rechten en taksen, met inbegrip van de daarin vermelde boetes en nalatigheidsinteresten;
- de in artikel 3, § 3, bedoelde handelingen voor het
overige niet meer onderworpen zijn of kunnen worden
aan enige btw, noch aan enige bijkomende sanctie of
74

Art. 6. Noch de regularisatieaangifte, noch de betaling van de heffing, noch het regularisatieattest bedoeld in de huidige wet, hebben uitwerking indien:
1° de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen het voorwerp hebben uitgemaakt
van één van de misdrijven omschreven in artikel 505
van het Strafwetboek, behoudens wanneer deze uitsluitend zijn verkregen uit de misdrijven als bedoeld in de
artikelen 449 en 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de artikelen 73 en 73bis van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek
der registratie, hypotheek- en griffierechten voor zover
deze artikelen betrekking hebben op niet in artikel 3,
eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten, vermelde registratierechten en in de artikelen 207 en 207bis van het Wetboek diverse rechten
en taksen;
2° de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen voortkomen uit een misdrijf bedoeld in [1 artikel 4, 23°, van de wet van 18 september
2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme en tot beperking van het
gebruik van contanten, met uitzondering van het misdrijf bedoeld in artikel 4, 23°, k), van dezelfde wet]1,
het misdrijf "misbruik van vennootschapsgoederen" en
het misdrijf "misbruik van vertrouwen", voor zover geregulariseerd wordt overeenkomstig de artikelen 3 en
5;
3° de aangever, vóór de indiening van de regularisatieaangifte, door een Belgische gerechtelijke instantie,
een Belgische belastingadministratie, een Belgische
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sociale zekerheidsinstelling of een sociale inspectiedienst of de FOD Economie, schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden;
4° ten behoeve van dezelfde aangever reeds een regularisatieaangifte werd ingediend sinds de datum van
de inwerkingtreding van deze wet.
(1) W. 18.09.2017, art. 188 (BS 06.10.2017); Inwerkingtreding:
16.10.2017

Art. 7. De regularisatieaangifte wordt bij het Contactpunt ingediend door middel van een aangifteformulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld. Dit aangifteformulier vermeldt onder andere
de naam van de indiener van de aangifte en in voorkomend geval de naam van zijn gemachtigde, het bedrag
van de aangegeven inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen en de datum van indiening van de aangifte.
De onderliggende stukken kunnen worden ingediend
tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte. Het Contactpunt heeft de mogelijkheid om de
onderliggende stukken die met de regularisatieaangifte
worden meegestuurd en die betrekking hebben op de
geregulariseerde bedragen, na te kijken met het oog op
de overeenstemming ervan met de gegevens uit de regularisatieaangifte.
Stukken die naar aanleiding van een regularisatieaangifte worden overgelegd en die geen betrekking hebben op de geregulariseerde bedragen, worden geacht
geen deel uit te maken van de regularisatieaangifte en
kunnen zodoende later niet worden tegengeworpen aan
een binnenlandse of buitenlandse, administratieve of
gerechtelijke instantie of financiële instelling.
De regularisatieaangifte gaat in de gevallen bedoeld
in de artikelen 3 en 5, gepaard met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook omtrent de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.
Na ontvangst van de regularisatieaangifte brengt het
Contactpunt de aangever of zijn gemachtigde schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid ervan. Het
Contactpunt stelt in dezelfde brief het bedrag vast van
de in uitvoering van dit hoofdstuk verschuldigde heffing.
De betaling van de heffing moet definitief en zonder
enig voorbehoud worden verricht binnen 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van die brief
en is definitief door de Schatkist verworven.
Op het ogenblik van de ontvangst van deze definitieve en zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling,
verzendt het Contactpunt aan de aangever of zijn gemachtigde, een regularisatieattest waarvan het model
door de Koning wordt vastgesteld en dat onder andere
bevat: de naam van de aangever en in voorkomend geval van zijn gemachtigde, het bedrag van de heffing,
het bedrag van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen.
Zodra het regularisatieattest aan de aangever of zijn
gemachtigde wordt verzonden, brengt het Contactpunt
1 augustus 2021

de Cel voor financiële informatieverwerking opgericht
door de voormelde [1 wet van 18 september 2017]1 op
de hoogte van de regularisatie die wordt gesloten en
bezorgt het de cel een kopie van het regularisatieattest
en de gegevens bedoeld in het vierde lid met uitzondering van het fraudeschema.
De aangiften die bij het Contactpunt worden verricht,
worden genummerd en bijgehouden. Het Contactpunt
houdt bovendien een lijst bij van de afgeleverde regularisatieattesten met vermelding van het nummer van
de regularisatieaangifte.
De ambtenaren en personeelsleden die actief zijn binnen het Contactpunt zijn gehouden tot het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek.
Zij mogen de naar aanleiding van de regularisatieaangifte verkregen inlichtingen bovendien niet bekend
maken aan de andere diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.
(1) W. 18.09.2017, art. 189 (BS 06.10.2017); Inwerkingtreding:
16.10.2017

Art. 8. In alle gevallen waar het gaat om een federale
belasting of een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en waarvoor het in
artikel 18 bedoelde samenwerkingsakkoord is afgesloten, kunnen de aangifte, de daaropvolgende betaling
van de verschuldigde heffing en het attest bedoeld in
artikel 7, zevende lid, niet als indicie of aanwijzing
worden aangewend om fiscale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren, om mogelijke inbreuken op
de belastingwetgeving te melden of om inlichtingen
uit te wisselen, behalve met betrekking tot de vaststelling van de ingevolge de aangifte verschuldigde heffing, het bedrag van de geregulariseerde inkomsten,
sommen, btw-handelingen en kapitalen.
Art. 9. Binnen de grenzen gesteld door de artikelen
4 en 6 en in alle gevallen waar het gaat om een federale
belasting of een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en waarvoor het in
artikel 18 bedoelde samenwerkingsakkoord is afgesloten, kan het regularisatieattest gebruikt worden als bewijsmiddel voor de hoven en rechtbanken, voor de administratieve rechtscolleges, evenals tegenover elke
openbare dienst.
Art. 10. § 1. Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven als bedoeld in de artikelen 449 en
450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, in de artikelen 73 en 73bis van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten voor zover deze artikelen
betrekking hebben op niet in artikel 3, eerste lid, van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten,
vermelde registratierechten, in de artikelen 207 en
207bis van het Wetboek diverse rechten en taksen, of
aan misdrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek, in zoverre die betrekking hebben op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de voormelde
misdrijven zijn verkregen, op de goederen en waarden
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