Dienstverlening

3.954

35

Aantal invulsessies voor hulp bij de
belastingaangifte in de personenbelasting
Die invulsessies vonden plaats in mei en juni
2018 op 564 locaties: in de verschillende
centra Particulieren en KMO maar ook in
gemeenten en shoppingcentra.

Aantal
brexit-informatiesessies
voor bedrijven

3.280

Aantal behandelde of opgestarte dossiers
over de btw-teruggave voor voertuigen
gekocht door gehandicapten
Onder bepaalde voorwaarden kunnen
bepaalde categorieën van invaliden en
personen met een handicap fiscale voordelen
genieten bij de aankoop van een voertuig voor
persoonlijk gebruik:
• verlaagd btw-tarief (6 %) bij de aankoop van
een nieuw voertuig, van onderdelen ervan
en voor onderhouds- en herstellingswerken
• teruggave van de belasting betaald bij de
aankoop van een voertuig
• vrijstelling van verkeersbelasting en
belasting op de inverkeerstelling

10.914.355,57
Totaal terugbetaald bedrag van
slapende tegoeden
Van de 3.117 aanvragen bleken
er 2.012 positief te zijn.

Geïnde bedragen
van DAVO-voorschotten (€)

Aantal aanvragen
tot tussenkomsten bij de DAVO

2016 22.620.594
2017 24.425.677
2018 27.299.917

2016 3.595
2017 4.160
2018 3.762

Overzicht per gewest:

+/- 1,2 MILJOEN

Aantal bezoeken aan onze kantoren en
11 infocenters (Brussel, Antwerpen, Gent,
Hasselt, Brugge, Leuven, Luik, Charleroi,
Bergen, Namen en Neufchâteau)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 %
Waals Gewest 48 %
Vlaams Gewest 33 %

170.014

Aantal bezoeken bij de infocenters
inning en invordering
Dit komt neer op 674 bezoeken per dag
voor alle 11 infocenters.
De meest gestelde vragen gaan over:
1. afbetalingsplannen: 38 %
2. terugbetalingen: 14 %
3. verandering van een rekeningnummer: 10 %

2,07 MILJOEN

Aantal vragen voor het contactcenter
(telefonisch en e-mail)

De meest gestelde vragen gaan over:
1. personenbelasting: 34 %
2. invorderingen: 29 %
3. aanslagbiljet: 7 %

181

Aantal herschreven
modelbrieven
Ruim twee derde van deze brieven komt van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.
Het herschrijfproces kadert in het in 2012 opgestarte project Leesbaarheid en zorgt ervoor dat
burgers en bedrijven onze communicatie beter begrijpen. Een win-winoperatie want ook de FOD
Financiën vaart hier wel bij: steeds minder mensen contacteren het contactcenter of hun kantoor
voor uitleg over moeilijk leesbare brieven. In totaal worden meer dan 1.000 modelbrieven herschreven.
Bij ruim de helft is dat ondertussen gebeurd.

INFOTHEEK

8,5 km

aan boeken
(archief en leeszaal)

1.711

aangekochte
boeken

4.019

bezoekers

