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Vlabel stelt zich soepel op in tijden 
van COVID-19 
In een vorige newsflash bespraken wij reeds de mogelijkheid 

om uitstel te vragen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) 
voor de indieningstermijn van de aangifte van nalatenschap. 

Op 20 maart 2020 publiceerde Vlabel een nieuw bericht met 
diverse maatregelen die erop gericht zijn zowel 
belastingplichtigen als notarissen extra flexibiliteit en financiële 

ademruimte te geven, gelet op de zeer bijzondere situatie die 
is veroorzaakt door COVID-19.  

Verlenging van termijnen om aan fiscale 
verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en 
registratiebelasting  

Omwille van de maatregelen die momenteel van kracht zijn in 
België ter bestrijding van COVID-19, kunnen zowel 

belastingplichtigen als notarissen niet steeds (tijdig) voldoen 
aan alle fiscale verplichtingen.  

Vlabel kent daarom als algemene maatregel een 
tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee 
maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde 

maatregelen in België gelden. Stel dat de maatregelen aflopen 
op 5 april (zoals thans vooropgesteld), zullen de termijnen 

verlengd worden tot 5 juni. Merk op dat deze 
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termijnverlenging automatisch van toepassing is en dus niet 
uitdrukkelijk gevraagd moet worden door de 

belastingplichtige. 

Daarnaast geeft Vlabel aan dat de verstrengde COVID-19-

maatregelen beschouwd worden als een situatie van 
overmacht. Gedurende bovenstaande tolerantieperiode zullen 

er geen belastingverhogingen worden opgelegd wegens het 
verstrijken van de aanvankelijke termijnen. Let wel: het gaat 
om niet-naleving van termijnen. Er zijn vooralsnog geen 

maatregelen genomen die voorzien in een automatisch uitstel 
van betaling van belastingen.  

Vlabel vermeldt ook enkele concrete toepassingen van de 
algemene termijnverlenging. 

Ten eerste zal de belastingverhoging voor een laattijdige 

aangifte van nalatenschap niet opgelegd worden als de 
aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na het 

einde van de periode van verstrengde COVID-19-maatregelen. 
In tegenstelling tot hetgeen Vlabel eerder berichtte, is het dus 
niet vereist om zelf een verzoek tot uitstel in te dienen.  

Ten tweede wordt er geen belastingverhoging opgelegd als de 
termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift 

ter registratie aangeboden moet worden.  

Ten derde worden ook de termijnen om te voldoen aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen en/of behouden van bepaalde 

gunstregimes verlengd. 

 

Soepelheid bij toestaan van verzoeken om uitstel 
van betaling 

Ten slotte zal Vlabel zich soepel opstellen bij de beoordeling 

van aanvragen voor afbetalingsplannen, hetgeen vooralsnog 
onduidelijk was. Zo kan bij navorderingen van 
registratiebelasting een afbetalingsplan bijvoorbeeld gespreid 

worden over maximaal 48 maanden in plaats van 24 maanden 
en dit zonder verplichting voor de belastingplichtige om 

bewijsstukken van financiële moeilijkheden voor te leggen. 

Zoals wij in onze vorige newsflash reeds opmerkten, 
verhindert een afbetalingsplan evenwel niet dat de 

nalatigheidsinteresten (van 7%) verschuldigd zijn vanaf het 
verstrijken van de uiterste betaaldatum. Gelet op de 

liquiditeitsproblemen waar vele belastingplichtigen mee te 
kampen krijgen door COVID-19, zou Vlabel het toch in 
overweging moeten nemen om belastingplichtigen vrij te 

stellen van nalatigheidsinteresten. 
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