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en we ontdekken allemaal massaal Skype en Zoom en Teams.

advocaten in hun dagdagelijkse werking en velen onder u zullen
afgeslankt

werden

wat

de

aanwezige

confraters

betreft.

Vergaderingen met cliënten werden vervangen door conference calls

Via BATL werd ondertussen reeds zeer constructief overleg gevoerd
met het kabinet Financiën terzake de specifieke noden van
belastingplichtigen qua termijnen en in hoeverre de overheid hier
bepaalde versoepelingen kan toestaan, nu het normale verloop van
de interactie tussen fiscus, belastingplichtige en zijn raadsman
enigszins is verstoord. Met genoegen hebben we daar vastgesteld dat
er een grote bereidheid bestaat om daarover constructief van
gedachten te wisselen. Zo worden op vandaag verzoeken tot uitstel
van bvb een vraag om inlichtingen zeer vlot toegekend.
Een bijzonder aandachtspunt betreft de meldingsplicht DAC-6.
Zoals u weet treedt per 1 juli 2020 de Richtlijn DAC-6 in
werking. Deze verplichting legt een zware administratieve last op
de ondernemingen en hun raadgevers. Op heden zijn er volgens
BATL echter andere prioriteiten, met name het ondersteunen van het
draaiend houden van de economie. Met BATL hebben we daarom
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gevraagd aan het kabinet Financiën om de termijnen gekoppeld aan
de inwerkingtreding van deze rapporteringsverplichting DAC-6 uit
te stellen. Voor de zaken die sedert 25/06/2018 werden
geïmplementeerd of klaargemaakt voor implementatie ware een
uitstel van de meldingsplicht per 31/08/2020 tot 31/12/2020
aangewezen. Voor de meldingsplicht vanaf 01/07/2020 ware een
uitstel wat àlle meldingen betreft met een extra termijn van drie
maanden vanaf het verlopen van de initiële termijn van 30 dagen
wenselijk.
De reden hiertoe is drievoudig. Omwille van de coronacrisis zullen
vele intermediairs-advocaten en hun cliënten wellicht gedurende
meerdere weken of zelfs enkele maanden niet of moeilijk toegang
hebben tot documenten (het papieren dossier). Verder zijn omwille
van de coronacrisis op EU en internationaal vlak vele intermediairsadvocaten en hun cliënten moeilijker bereikbaar. Tenslotte heeft niet
elke intermediair-advocaat een gelijke toegang tot moderne digitale
hulpmiddelen waardoor het level playing field in het gedrang komt.
Tevens vraagt BATL om een wettelijke of minstens administratieve
tolerantie in te voeren tot 31/12/2020 wat betreft àlle boetes voor àlle
laattijdige meldingen, zodat deze volledig kunnen uitblijven.
BATL is van mening dat dergelijke tijdelijke versoepeling terzake
deze administratieve verplichtingen door de ondernemers en
belastingplichtigen én hun raadgevers advocaten-intermediairs, ten
zeerste zullen worden gewaardeerd. We stellen dan ook met
genoegen vast dat er alleszins bereidheid is om hierover van
gedachten

te

wisselen.

Bovendien

blijken

ook

andere

beroepsverenigingen, in binnen- èn buitenland, gelijkaardige
verzoeken te hebben gericht.
Wij houden u op de hoogte !
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Tenslotte willen we u graag onze nieuwe twitter account voorstellen
@BATL_TaxLawyers waarmee we pogen om voor onze leden nog
meer aanwezig te zijn op de sociale media en daar onze stem als
Disclaimer :

fiscale advocaten te laten horen. Alle leden van BATL die op twitter

Deze nieuwsbrief is enkel
bestemd voor leden en kan niet
publiek worden gemaakt
zonder akkoord van de Raad
van bestuur. Alle bijdragen en
opinies mogen niet naar
derden
worden
bekend
gemaakt zonder akkoord van
de auteurs van die bijdrage.
Zij drukken meningen uit en
geen adviezen van bijzondere
of algemene strekking.

actief zijn mogen dan ook rekenen op regelmatige re-tweets om zich

Alle referenties naar websites
of nieuwsbrieven van leden
gebeurt zonder garantie door
BATL over de juistheid of de
volledigheid van de inhoud op
de doorverwezen locaties.

en hun respectieve kantoren zodoende meer op de voorgrond te
plaatsen. We raden u dan ook aan onze twitter account te volgen en
ons van uw eigen initiatieven op sociale media en op uw website te
berichten zodat we deze voor u extra in de kijker kunnen plaatsen.
We wensen u namens de Raad van Bestuur van BATL in deze
moeilijke corona-tijden veel sterkte en inspiratie toe.
Voorzitter BATL : Gerd D. Goyvaerts
RAAD VAN BESTUUR VAN 26 MAART 2020 –
Summier verslag
Bestuurder : P. Verhaeghe
De voornaamste genomen beslissingen betreffen :
- De opname van de confraters Dirk Coveliers, Christophe
Malaver, Rosanne Van Gael en Jessica Vanhove als leden,
- De algemene vergadering van 2020 die initieel voorzien was
voor 13 mei 2020 en aanvankelijk werd uitgesteld naar 24 juni
2020 wordt niet ‘afgelast’ maar ‘digitaal’ georganiseerd in juni,
op nader te bepalen datum. Daarbij komt eventueel een Webinar
over de omzetting van DAC-6. Meer informatie hieromtrent zal
u ontvangen in de nieuwsbrief die aanvang mei zal worden
verzonden.
-

Bij de federale belastingadministratie zal BATL aandringen op
het respecteren van een minimale redelijke termijn tussen het
publiceren van de FAQ DAC-6 en daarmee gerelateerde
richtlijnen en de datum van inwerkingtreding van 1 juli 2020.

- Wederom terzake DAC-6 werd bij de Minister van Financiën
verzocht om een nuttige verlenging van de termijnen van
melding alsmede van het afzien van boetes bij laattijdige of

4

onvolledige melding ingevolge de praktische problemen gesteld
door de Coronacrisis, dit daar de (inter)nationale implicaties van
deze problemen per 1 juli 2020 tot aan de herfst op heden nog
onzeker zijn.
- Tevens werd gevraagd om controles, vragen om inlichtingen,
berichten van wijzigingen en kennisgevingen van aanslagen van
ambtswege in de mate van het mogelijke uit te stellen tot na de
“lockdown”.
CONSEIL D’ADMINSTRATION DU 26 MARS 2020 –
Rapport Sommaire
Administrateur : N. Lannoy
Le plus important parmi les décisions prises est :
- D’admettre les confrères Dirk Coveliers, Christophe Malaver,
Rosanne Van Gael et Jessica Vanhove comme des membres.
- L’assemblée générale de 2020 qui était initialement prévue pour
le 13 mai 2020 a été remise dans un premier temps au 24 juin
2020 et ne sera pas ‘annulée’. Elle s’organisera en juin par voie
numérique, éventuellement avec un Webinaire sur la
transposition de DAC-6. Vous recevrez de plus amples
renseignements par la lettre d’informations qui sera transmise
début mai.
- BATL insistera auprès de l’administration fiscale fédérale sur
l’observation d’un délai minimal raisonnable entre la publication
des FAQ DAC-6 et les circulaires connexes et la date d’entrée
en vigueur du 1er juillet 2020.
- A nouveau par rapport à DAC-6 il est sollicité auprès du Ministre
des Finances d’organiser un prolongement utile des délais de
divulgation et de renoncer aux sanctions administratives pour
des divulgations tardives ou incomplètes et ce, suite aux
problèmes pratiques posés par la crise du Corona, car les
implications (inter)nationales de ces problèmes du 1er juillet
jusqu’en automne sont en l’espèce encore incertaines.
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- Il est demandé en même temps de remettre dans la mesure du
possible les contrôles, les demandes de renseignements, les
notifications d’imposition d’office et autres ou de les assortir de
délais souples jusqu’ à la fin du “lockdown”.
WERKING – FONCTIONNEMENT
Bestuurder : W. Heyvaert

Teneinde de werking van BATL ook in 2020 te bestendigen verzoekt
de Raad van Bestuur u om een lidgeld van 80,00 EUR te willen
betalen (of 800,00 EUR voor de kantoren die met 10 of meer leden
inschrijven). Dit kan door overschrijving op het rekeningnr. BE 49
3631 0605 3271 met de vermelding ‘lidgeld 2020’
Afin de poursuivre en 2020 le bon fonctionnement de BATL, il vous
est demandé une cotisation de membre de 80,00 EUR (ou 800,00
EUR pour les cabinets qui s’inscrivent avec 10 ou plus membres).
Vous pouvez régler cette cotisation pour un virement sur le n° de
compte en banque BE 49 3631 0605 3271, avec la mention
‘cotisation 2020’.
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