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Voorafgaande beslissingen en aangifte in de personenbelasting: enkele statistieken 
 
1. Voorafgaande beslissingen 
 
De dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken publiceerde haar jaarverslag 2014 op 
13 juli 2015 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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Aantal aanvragen 756 647 548 592 576 500 

Jaar van aanvraag 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal aanvragen 465 553 570 375 217 241 

(Bron: Jaarverslag dienst voorafgaande beslissingen 2014) 
 
 
2. Aangifte in de personenbelasting 
 
De FOD Financiën publiceerde haar jaarverslag 2014 op 17 juli 2015 op haar website. 
 
Sinds 2003 hebben belastingplichtigen de mogelijkheid om hun jaarlijkse aangifte in de 
personenbelasting elektronisch in te dienen via de toepassing Tax-on-Web. Dit gebeurde in 
toepassing van het koninklijk besluit van 27 maart 2003 houdende de invoering van een 
elektronisch systeem (BS 4 april 2003). 
 
Wij geven u hierbij voor de laatste zes aanslagjaren een overzicht van de ingediende 
aangiftes in de personenbelasting op papier en via Tax-on-Web. 
 

Aanslagjaar 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Tax-on-Web 3.373.424 3.704.475 3.280.570 3.168.943 2.988.849 2.472.947 

Papieren 
aangiftes 

1.250.209 1.549.142 1.808.844 2.074.338 2.995.355 3.546.153 

(Bron: Jaarverslagen FOD Financiën 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010) 
 
Daarnaast bestaat ook het systeem waarbij aan bepaalde belastingplichtigen met een 
eenvoudig fiscaal profiel “voorstellen van vereenvoudigde aangiften” worden verzonden, 
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waarbij de fiscus de belastingplichtige een voorstel van aangifte opstuurt met alle gegevens 
waarover ze beschikt. Indien deze gegevens correct zijn, hoeft de belastingplichtige verder 
niets te doen. Enkel indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, moet de belastingplichtige 
hierop reageren binnen de termijn die voorzien is voor de normale fiscale aangifte. Wij 
verwijzen hiervoor verder naar onze nieuwsbrief van 15 juli 2011. 
 
Wij geven u hierbij voor de laatste vier aanslagjaren een overzicht van de verstuurde 
voorstellen van vereenvoudigde aangiften. 
 

Aanslagjaar 2014 2013 2012 2011 

Vereenvoudigde aangiften 2.017.216 1.475.789 1.463.775 724.019 

 (Bron: Jaarverslag FOD Financiën 2013 en 2014) 
 
 

http://www.bebotax.eu/pdf/2011_NB/Nieuwsbrief11-07-20110711.pdf

