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In dit gedeelte vindt u de belangrijkste cijfers van de FOD Financiën voor 2012.

U vindt alle cijfers voor 2012 in de verschillende hoofdstukken van het menu links.

 
 

Beheer en dienstverlening

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van beheer en dienstverlening.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Beheer en dienstverlening door Fiscaliteit

I.1.1 Aantal belastingplichtigen

 I.1.2 Evolutie van het aantal ingediende aangiften en niet-indieners
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I.1.3 Evolutie van de ingediende aangiften per kanaal (a)
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I.1.4 Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de 
personenbelasting (PB)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.3_Evolutie_ingediende_aangiften_per_kanaal.pdf


I.1.5 Beheer van de ingediende aangiften (toestand op 31/12)

I.1.6 Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries 
en instanties

I.1.7 Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden 
geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte 
moeten indienen



I.1.8 Aantal ingediende btw-aangiften (situatie op 31/12)

1.9 Aantal ingediende en behandelde btw-aangiften per kanaal (situatie 
op 31/12)



I.1.10 Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening 
btw-aangifte

 

I.1.11 Validering door Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling  
(Art. 42, § 3, van het Btw-Wetboek)
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Beheer- en dienstverlening door Inning en Invordering

I.2.1 Voorafbetalingen
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I.2.2 Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen en diverse fiches
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Beheer en dienstverlening door Patrimoniumdocumentatie

I.3.1 Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen

I.3.2 Eigenaars en kadastraal inkomen (KI)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.2.2_Voorheffingen_van_inkomstenbelastingen_gelijkgestelde_belastingen.pdf
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I.3.3 Hypotheken
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 I.3.5 Aantal registraties en aangiften
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I.3.6 Aantal ingegeven huurcontracten in de database

 

I.3.7 Evolutie van de prijsindex

I.3.8 Prijzen van woningen volgens type en per gewest (2012)



 

I.3.9 Aantal verkopen per prijsschijf, per type en per gewest (2012)
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I.3.10 De Aankoopcomités onroerende goederen
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I.3.11 Erfloze nalatenschappen
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 I.3.12 De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
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Beheer en dienstverlening door Douane en Accijnzen

I.4.1 Aantal accijnsaangiften

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.12_Dienst_voor_alimentatievorderingen_DAVO.pdf


I.4.2 Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke 
reglementering (Labo D&A)

I.4.3 Aantal invoer-, uitvoer- en doorvoeraangiften



 

Downloaden als pdf

In het kort
 

Controle en invordering

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van controle en invordering.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Controle binnen Fiscaliteit

II.1.1 Controle Personenbelasting

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.4.3_Aantal_invoer-_uitvoer-_en_doorvoeraangiften.pdf
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II.1.2. Controle Vennootschapsbelasting
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II.1.3 Controle Rechtspersonenbelasting

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.2_Controle_Vennootschapsbelasting.pdf
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II.1.4 Controle Belasting niet-inwoners / vennootschappen
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II.1.5. Btw-controles
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II.1.6 Resultaten controleacties

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.5_BTW-controles.pdf
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Controle binnen Inning en Invordering

II.2.1 Aantal door de ontvangkantoren genomen dwangmaatregelen en 
bewarende maatregelen

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.6_Resultaten_controleacties_proactive_aangekondigd.pdf


II.2.2 Openstaande schuldvorderingen opgedeeld per soort
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II.2.3 Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens anciënniteit

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.2.2_Openstaande_schuldvorderingen_opgedeeld_per_soort.pdf


II.2.4 Openstaande schuldvorderingen: aantal artikels Directe 
belastingen en Btw

 

Controle binnen de BBI

II.3.1 Aantal behandelde dossiers door de BBI



 

II.3.2 Multilaterale controles



Controle binnen Douane en Accijnzen

II.4.1 Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
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II.4.2 Hoeveelheden gedetecteerd door de drugshonden

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.4.1_Inbeslaggenomen_hoeveelheden_drugs.pdf


II.4.3 Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

II.4.4 Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten (2012)



II.4.5 Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades



Bankonderzoeken: aantal machtigingen
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Ontvangsten

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van ontvangsten.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Netto fiscale en niet-fiscale ontvangsten

III.1.1 Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2010-2012

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.5_Bankonderzoeken_aantal_machtigingen.pdf
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III.1.2 Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2010-
2012

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.1.1._Overzicht_van_de_fiscale_ontvangsten_voor_de_periode_2010-2012.pdf


III.1.3 Verdeling van de globale inkomstenbelasting



III.1.4 Overzicht van de btw-terugbetalingen

III.1.5 Overzicht van de terugbetalingen - Directe Belastingen
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III.1.6 Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en 
de indirecte belastingen 2012

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.1.5_Overzicht_van_de_terugbetalingen_DB.pdf
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Ontvangsten door de BBI

III.2.1 Belastingsupplementen

III.2.2 Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder 
akkoord

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.1.6_Ontvangsten_geaffecteerd_2012.pdf


Ontvangsten door Douane en Accijnzen

III.3.1 Nagevorderde en effectief geïnde bedragen

III.3.2 Totale ontvangsten door de AA Douane & Accijnzen

 

Downloaden als pdf

Ontvangsten door Patrimoniumdocumentatie

III.4.1 Gewestelijke belastingen

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.3.2_Accijnzen_totale_ontvangsten_2012.pdf


 III.4.2 Opbrengst van de geïnde belastingen

III.4.1 Gewestelijke belastingen



 III.4.2 Opbrengst van de geïnde belastingen
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III.4.3 Transfer aan de gewesten (incl. boeten en interesten)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.4.2_Opbrengst_van_de_geinde_belastingen__in_duizend_euro_.pdf


III.4.4 Boete-opbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken
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III.4.5 Opbrengst van de verkopen georganiseerd door de 
Domeinkantoren

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.4.4_Opbrengst_van_de_boeten_van_veroordelingen_in_allerhande_zaken.pdf


Balans van schulden en tegoeden

III.5 Balans van schulden en tegoeden?
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Fiscale geschillen

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van fiscale geschillen.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Geschillen behandeld door Fiscaliteit

IV.1.1 Aantal ingediende en behandelde bezwaarschriften

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.5_Balans_van_schulden_en_tegoeden.pdf


 

 

IV.1.2 Aard van de genomen beslissingen

IV.1.1 Aantal ingediende en behandelde bezwaarschriften

 

 

IV.1.2 Aard van de genomen beslissingen



IV.1.3 Aantal ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling  
(quick wins)



IV.1.4 Evolutie van het aantal hangende zaken (toestand op 31/12)
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IV.1.5 Verdeling van de ingeleide zaken

IV.1.6 Verdeling van de uitspraken (toestand op 31/12)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/IV.1.4_evolutie_van_het_aantal_hangende_zaken.pdf


Downloaden als pdf 

 

IV.1.7 Evolutie van het aantal hangende zaken

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/IV.1.6_verdeling_uitspraken.pdf


IV.1.8 Verdeling van de ingeleide zaken

IV.1.9 Verdeling van het aantal hangende zaken naargelang de graad 
van de aanleg (toestand op 31/12)

IV.1.10 Verdeling van de uitspraken



Geschillen behandeld door Inning en Invordering

IV.2.1 Evolutie aantal hangende rechtszaken (2012)

IV.2.2 Resultaten van de uitspraken (2012)



Geschillen behandeld door Douane en Accijnzen

IV.3.1 Evolutie van de hangende zaken

IV.3.2 Verdeling van de hangende zaken



IV.3.3 Aantal dwangbevelen en transacties

Geschillen behandeld door Patrimoniumdocumentatie

IV.4.1 Evolutie van de hangende zaken

 

IV.4.2 Verdeling van de ingeleide zaken (2012)

IV.4.3 Verdeling van de uitspraken (2012)



IV.4.4 Uitgevaardigde dwangschriften

IV.4.5 Diverse rechten en taksen
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Nationale en internationale samenwerking

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van nationale en internationale samenwerking.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Nationale samenwerking

V.1.1 Aantal klachten ingediend bij het parket



 

V.1.2 Uitwisseling van inlichtingen bij de BBI en andere vormen van 
samenwerking



Internationale samenwerking

V.2.1  Uitwisseling van inlichtingen bij Fiscaliteit, D&A en BBI (2012)
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V.2.1  Uitwisseling van inlichtingen bij Fiscaliteit, D&A en BBI (2012)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/V.2.1_Uitwisseling_van_inlichtingen_bij_Fiscaliteit_DenA_e_nBBI.pdf
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V.2.2  Aanvragen om bijstand bij invordering (2012)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/V.2.1_Uitwisseling_van_inlichtingen_bij_Fiscaliteit_DenA_e_nBBI.pdf
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V.2.3  Samenwerking met buitenlandse ambtenaren door Douane en 
Accijnzen

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/V.2.2_Aanvragen_om_bijstand_bij_invordering.pdf
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Budget

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste cijfers voor 2012 op het vlak van budget.

U vindt al deze cijfers via het navigatiemenu bovenaan de pagina.

Fiscaliteit - Personenbelasting

VI.1.1 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - 
Beroepsinkomsten (belastingplichtige en partner samen)
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VI.1.1 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - 
Beroepsinkomsten (belastingplichtige en partner samen)
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VI.1.2 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - 
Andere belastbare inkomsten (belastingplichtige en partner samen)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.1.1Overzicht_van_de_aangiftegegevens_in_de_personenbelasting_definitief.pdf
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VI.1.3 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - 
Aftrekbare bestedingen en (uitgaven die recht geven op 
belastingverminderingen (belastingplichtige en partner samen)
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Fiscaliteit - Btw

VI.2.1 Samenvatting van de btw-aangiften

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.1.2_Overzicht_van_de_aangiftegegevens_in_de_personenbelasting_-_Andere_belastbare_inkomsten_definitief.pdf
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Downloaden als pdf

Fiscaliteit – Vennootschapsbelasting

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.2.1_Samenvatting_van_de_btw-aangiften-2012.pdf


VI.3.1 Vennootschapsbelasting: overzicht van de evolutie van de 
belastbare grondslag
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