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Vlabel soepel voor uitstel van
aangifte van nalatenschap door
COVID-19
Op 17 maart 2020 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst
(Vlabel) een nieuwsbericht omtrent de toekenning van uitstel
voor de indieningstermijn van de aangifte van nalatenschap in
tijden van COVID-19.

Uitstel zonder belastingverhoging
Vlabel kondigt aan om zich soepel op te stellen bij het
verlenen van uitstel voor het indienen van de aangifte
nalatenschap. Door de verstrengde veiligheidsmaatregelen in
België zullen de notariskantoren en erfgenamen niet altijd
tijdig alle formaliteiten kunnen vervullen om een aangifte van
nalatenschap in te dienen.
Vlabel zal evenmin een belastingverhoging aanrekenen voor
aangiften van nalatenschap waarvoor de normale
indieningstermijn verstreek of verstrijkt tussen 13/3/2020 en
5/4/2020, maar die niet tijdig ingediend kunnen worden
omwille van de veiligheidsmaatregelen. Bemerk dat Vlabel
onder normale omstandigheden steeds een belastingverhoging
toepast bij het verstrijken van de aangiftetermijn, zelfs als
tijdig uitstel werd verkregen. Men maakt dus een uitzondering
in deze ongeziene omstandigheden.

Hoe kunt u uitstel zonder belastingverhoging
bekomen?
Vlabel zal enkel uitstel verlenen indien men dit tijdig
aanvraagt, zijnde voor het verstrijken van de
indieningstermijn. Uitstel van indiening van de aangifte voor
een termijn van 2 maand kan al op eenvoudig verzoek
bekomen worden door een schriftelijk verzoek te richten aan
de Vlaamse Belastingdienst in Aalst via het online
contactformulier of per post.

Quid uitstel van betaling van erfbelasting?
Het is vooralsnog onduidelijk of Vlabel ook soepel zal omgaan
met verzoeken om uitstel van betaling. In principe kan men
een afbetalingsplan vragen. Een afbetalingsplan verhindert
echter niet dat de nalatigheidsinteresten (van 7%)
verschuldigd zijn vanaf het verstrijken van de uiterste
betaaldatum. Om erfgenamen, met liquiditeitsproblemen
ontstaan door COVID-19, tegemoet te komen zou men toch
minstens in overweging moeten nemen om erfgenamen vrij te
stellen van nalatigheidsinteresten.
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