Beveiliging en Strijd tegen
de fiscale en niet-fiscale fraude

AANTAL ONDERZOCHTE AANGIFTEN
EN BEDRAG VAN DE INKOMSTENVERHOGINGEN
Fiscale
materie

Aantal onderzochte
aangiften

Bedrag van de
inkomstenverhogingen (€)

PB
VenB
RPB
BNI vennootschappen
BNI natuurlijke personen

2.074.196
138.168
23.523
3.263
134.209

3.668.626.960
3.713.650.660
9.772.515
47.262.590
129.769.454

Het bedrag van de inkomstenverhogingen is het resultaat van de wijzigingen van de aangifte en
de aanslagen van ambtswege bij het ontbreken van een aangifte.
Fiscale
materie

Aantal uitgevoerde
verificaties

Bedrag van de
nagevorderde btw (€)

Btw

176.103

835.159.368

Evolutie van het aantal behandelde dossiers door de
Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
inzake btw en inkomstenbelastingen
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In 2018 werden vrij veel dossiers behandeld. Samen met 2015 gaat het om
het hoogste aantal over de laatste acht jaar met uitzondering van 2016 toen
er veel spontane rechtzettingen plaatsvonden.

2,5

Evolutie van de belastingsupplementen in duizend euro door de
Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie inzake btw
en inkomstenbelastingen
2.125.477
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Voor de zevende keer tijdens de laatste acht jaar bereiken de belastingsupplementen de grens van één miljard euro. De halvering in 2018 t.o.v. 2017 kan
worden verklaard door een relatief beperkt aantal grote dossiers (zie verhouding
belastingsupplementen/dossiers voor 2017).

277

Aantal personen dat bij koninklijk besluit is
opgenomen op de nationale lijst van personen
en entiteiten die banden hebben met het terrorisme
Een opname op de nationale lijst leidt tot het bevriezen
van tegoeden en economische middelen. Dit is een maatregel in het kader van de strijd tegen de financiering van
het terrorisme die tot doel heeft mogelijke toekomstige
terroristische activiteiten te voorkomen.

91.465,67 €
Totaal bedrag
van bevroren activa in het
kader van de strijd tegen
het terrorisme, wat
overeenkomt met
297 rekeningen

INBESLAGGENOMEN DRUGS
Cocaïne: 51 ton
Cannabis: 16,86 ton
Heroïne en opiaten: 4,5 ton

2,49 MILJOEN €

Ontvangsten uit tekortschattingen
voor registratierechten, nalatenschappen en vzw’s
vastgesteld door de Patrimoniumdocumentatie
Deze ontvangsten slaan alleen op het Waals
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Vlabel is verantwoordelijk voor het Vlaams Gewest).

792.518.018 €
Ingevorderd bedrag binnen de 3 maanden na de opstart,
door de teams invordering, van invorderingsacties
inzake directe belastingen en btw
Betaald bedrag (€)
237.084.888
86.922.702
141.893.712
94.316
6.023.231
320.499.169

Invorderingsacties
Dwangbevelen (gerechtsdeurwaarder)
Uitvoerend beslag op roerend goed (gerechtsdeurwaarder)
Uitvoerend beslag onder derden (gerechtsdeurwaarder + fiscale administratie)
Uitvoerend beslag op onroerend goed
Hypothecaire inschrijving
Betekeningen notarissen

