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Fiscale regularisatie en voorafgaande beslissingen: enkele statistieken 

 
De dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken publiceerde haar jaarverslag 2013 op 
11 juli 2014 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 (B.S. 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 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Aantal aanvragen 647 548 592 576 500 465 

Jaar van aanvraag 2007 2006 2005 2004 2003  
Aantal aanvragen 553 570 375 217 241  
(Bron: Jaarverslag dienst voorafgaande beslissingen 2013) 
 
Daarnaast is 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 in onze online actualiteit van 31 december 2012. 
 
Wij geven u tevens de cijfers van de evolutie van het aantal ingediende regularisatieaangiftes 
sinds 2006. 
 
Jaar van indiening 2013 2012 2011 2010 

Ingediende aangiftes 22.614 2.352 1.573 2.419 
Jaar van indiening 2009 2008 2007 2006 
Ingediende aangiftes 787 484 416 1.630 
(Bron: Jaarverslag dienst voorafgaande beslissingen 2013) 
 
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. 
Dit leverde voor 2013 een totale heffing van € 813.635.383 op. 
 

http://www.bebotax.eu/pdf/2006_NB/Nieuwsbrief20-1-20060505.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2012_NB/Nieuwsbrief31-12-20121231-corr.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2013_NB/Nieuwsbrief12-07-20130712.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2012_NO/Actualiteit12-5-20121231.pdf

