Vertrouwen
versterkt
welvaart
MEMORANDUM VOOR
DE FEDERALE REGERING

Vertrouwen creëren
in ondernemingen
De accountants en de belastingadviseurs zijn de vertrouwenspartner van ondernemingen. Met het uitbouwen van een goed georganiseerde boekhouding, de
neerlegging van kwalitatief hoogstaande jaarrekeningen en met het leveren van
professioneel advies op economisch, fiscaal en juridisch vlak bouwen de economische beroepsbeoefenaars mee aan gezonde ondernemingen. Gecertificeerde
accountants zijn gemachtigd om bepaalde financiële staten te controleren, en de
juistheid ervan te garanderen ten aanzien van derden. Op die manier hebben
de economische beroepsbeoefenaars een sleutelrol in de versteviging van het
ondernemersvertrouwen en bouwen ze mee aan economische groei.

Waarborg van kwaliteit
en onafhankelijkheid
De accountants en belastingadviseurs moeten een strenge deontologie naleven
en hun vakbekwaamheid continu op peil houden. Zo moeten zij onafhankelijk
en integer zijn en het beroepsgeheim respecteren. Zij staan onder toezicht van
het ITAA en moeten zich verantwoorden voor tuchtinstanties als ze deze regels
niet naleven.
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• Alexis de Biolley | Public Affairs
alexis.debiolley@itaa.be - 0470/170.614
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www.itaa.be

| 3

Het ITAA: Wie zijn we?
Het Instituut voor Belastingadviseurs en Accountants (meestal Institute for Tax
Advisors and Accountants of ITAA benoemd) heeft van de wetgever de opdracht
gekregen de beroepen van accountant en van belastingadviseur te organiseren.
Een goede ondersteuning op vlak van accountancy en fiscaliteit is onontbeerlijk
voor een gezonde onderneming en dus voor een gezond ondernemingsklimaat.
Het ITAA garandeert een korps van specialisten die over de vereiste diploma’s
beschikken om accountant of belastingadviseur te worden en een stage hebben
doorlopen. Accountants en belastingadviseurs moeten, onder toezicht van ITAA,
strikte deontologische regels naleven, zoals onafhankelijkheid, integriteit en beroepsgeheim. De vakbekwaamheid van de leden wordt bewezen, gecontroleerd
en ‘up to date” gehouden. Inbreuken op de deontologie worden gesanctioneerd
door tuchtinstanties.

Ook in de economische beroepen groeit er vertrouwen:
de wet van 17 maart 2019 verzegelde het protocol en
het vertrouwen tussen het Instituut van Accountants
en Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut
van Boekhouders-Fiscalisten (BIBF). Het nieuwe ITAA
vertegenwoordigt nu meer dan 15.000 beroepsbeoefenaars.

Ons beroep in cijfers

15.000

Beroepsbeoefenaars waarvan 3.500 stagiairs

8.112

Erkende vennootschappen

20.000
Kantoormedewerkers
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6 prioriteiten
voor een gezonder
ondernemingsklimaat
1 | STABILITEIT EN TRANSPARANTIE IN DE WETGEVING

19 | STABILITEIT EN TRANSPARANTIE
IN DE WETGEVING
Ondernemers moeten zich dagelijks in sneltempo aanpassen aan constant
veranderende wetgeving, en bedrijven - zeker kmo’s - hebben de grens
van hun aanpassingsvermogen bereikt. Bovendien brengt deze situatie een
aanzienlijk kostenplaatje met zich mee.

Ons voorstel

Een vaste datum voor inwerkingtreding
2 | ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

3 | VERTROUWENSRELATIE TUSSEN OVERHEID, ONDERNEMING
EN ACCOUNTANT/BELASTINGADVISEUR

Nieuwe economische of fiscale wetgeving die een invloed heeft op het volgend aanslagjaar moet een vaste datum voor inwerkingtreding krijgen.
Dit geeft aan de overheid de tijd om deze nieuwe maatregelen concreet te
verwerken in de aangiften en om toelichtende omzendbrieven te communiceren naar de ondernemers. Ook ondernemingen krijgen op die manier de
nodige tijd om zich te informeren en zich aan te passen.

4 | KLANTGERICHTE DIGITALE OVERHEID

5 | FRAUDEBESTRIJDING

6 | STERK BEROEPSGEHEIM
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29 | ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
Ondernemingen en economische beroepsbeoefenaars zien de lijst van hun
administratieve verplichtingen alsmaar langer en langer worden. Dit verzwaart aanzienlijk het werk van de economische beroepsbeoefenaars en
betekent voor de ondernemingen een serieuze verhoging van hun kosten.
Uit een enquête bij onze leden klinkt de roep naar administratieve vereenvoudiging oorverdovend.

Onze voorstellen

Een Werkbaar UBO-register
FEDNOT en het ITAA staan de wetgever, de ondernemer, de notaris en de
economische beroepsbeoefenaar bij in het kader van de formaliteiten bij
het UBO-register met de terbeschikkingstelling van eStox, het elektronisch
aandeelhoudersregister. eStox laat toe om met slechts 1 inlog-procedure het
UBO-register in te vullen of bij te werken, zonder eStox zijn er 3 nodig.
Door interventie van een aantal beroepsgroeperingen, waaronder het ITAA
werd een uitstel van de deadline bekomen, een gedoogbeleid gehanteerd
en werden er heel wat aanpassingen in de onlineapplicatie aangebracht. Er
is echter nog veel ruimte voor verbetering. Het ITAA werkt hier steeds graag
aan mee.

Een elektronisch facturatieplatform
De economische beroepen vergemakkelijken de digitale verschuiving voor
de KMO's en zelfstandigen. Het ITAA heeft een elektronisch facturatieplatform uitgerold waar elke ondernemer gratis toegang toe heeft en zijn documenten automatisch kan delen met zijn, belastingadviseur of accountant.
Deze factuurbox kan worden aangesloten op door de ondernemer gekozen
software en andere financiële diensten. Het ITAA verzekert de vertrouwelijkheid van de gegevens en het beroepsgeheim tussen een ondernemer en zijn
erkende adviseur en laat zo toe dat zijn leden onafhankelijk blijven van grote
bankgroepen of GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple en consoorten).

Voorafgaand gestructureerd overleg bij nieuwe
economische en fiscale regelgeving
Accountants en belastingadviseurs zijn dé experten om een technisch
en objectief standpunt in te nemen met betrekking tot de administratieve
lasten die regelgeving veroorzaakt of kan veroorzaken.
Wij roepen de beleidsmakers dan ook op om beroep te doen op deze
expertise. Niet alleen in het kader van het vereenvoudigen van bestaande
ingewikkelde regelgeving, maar ook voorafgaandelijk aan nieuwe wetten of
besluiten, net om nieuwe complexe regelgeving te vermijden. Eenvoudige
wetten vereisen immers geen vereenvoudiging.

Vertrouwen versterken
Minder complexiteit en meer stabiliteit in de
wetgeving helpt ook mee bij het bestrijden van
fraude: dit is één van de conclusies in het rapport
van de bijzondere commissie “Panama papers”.

Ondernemer

Overheid
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39 | VERTROUWENSRELATIE TUSSEN
OVERHEID, ONDERNEMING EN
ACCOUNTANT/BELASTINGADVISEUR

49 | KLANTGERICHTE DIGITALE OVERHEID

Gelet op het bestaan van de deontologie, de verplichte permanente vorming, kwaliteitstoezicht, controle op naleving van antiwitwaswetgeving en
de tuchtregeling van de accountants en belastingadviseurs moet de focus
in hun relatie met de fiscus verschuiven van controle en wantrouwen naar
samenwerking en vertrouwen.

De dienstverlening verbeteren door middel van digitalisering is een uitdaging
voor iedereen. Daarbij mogen we evenwel niet uit het oog verliezen dat digitalisering geen doel op zich is maar een middel voor betere dienstverlening.

Onze voorstellen

Only-once: een uniek overheidsportaal

Horizontaal toezicht

Vaak moeten dezelfde gegevens ingegeven worden in verschillende tools.
Oplossing hiervoor is een uniek e-loket, zowel voor natuurlijke als rechtspersonen, met één enkele toegangsmethode voor de toepassingen van
alle overheden: zowel federale, regionale, provinciale als gemeentelijke.

Het ITAA blijft pleiten voor horizontaal toezicht naar Nederlands voorbeeld.
In het kader van een horizontaal toezicht werkt de fiscus samen met de
beroepsbeoefenaar waarbij hij erop vertrouwt dat deze werkt volgens vooraf overeengekomen normen en met correcte aangiftes. Een vertrouwens
relatie ten voordele van de onderneming, de fiscus en de beroepsbeoefenaar, die de samenleving alleen maar ten goede zal komen.

Fiscale rulings dicht bij huis
Een reeds bestaande, efficiënte samenwerking tussen de fiscus en de ondernemingen gebeurt bij de dienst voorafgaandelijke beslissingen. Daar
dient de onderneming, vaak met de hulp van een economische beroeps
beoefenaar op voorhand een verzoek in om zekerheid te verkrijgen over
de wettelijkheid van een constructie. Het ITAA is een sterke voorstander
van het bestaan van deze dienst en wil graag meewerken om ervoor te
zorgen dat er steeds meer beroep op wordt gedaan.
Het ITAA merkt dat ondernemingen ver van Brussel gelegen, minder geneigd zijn om een ruling aan te vragen, omdat er een afspraak in Brussel
nodig is. Het ITAA pleit er dus voor om de rulingdienst te decentraliseren.
Dit kan met effectieve lokale antennes of via elektronische middelen om online een afspraak te beleggen, een aanvraag in te dienen en te overleggen.
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Onze voorstellen

Een uniek fiscaal mandaat
Voor ze een opdracht kunnen uitvoeren voor een cliënt zijn alle belastingadviseurs en accountants verplicht over een ondertekende opdrachtbrief te beschikken. Vandaag moeten belastingadviseurs en accountants daarenboven
nog een elektronisch mandaat aanvragen bij hun cliënt om hen te vertegenwoordigen ten aanzien van de fiscus. De ondernemer moet met andere woorden tweemaal mandaat geven voor dezelfde opdracht. Daarenboven verloopt de inlogprocedure met e-ID om een mandaat te geven vaak moeizaam.
Gezien ze al over een opdrachtbrief beschikken zouden erkende accountants en belastingadviseurs zelf een mandaat moeten kunnen aanmaken voor
alle bestaande en toekomstige fiscale applicaties die nodig zijn om de taken
die in hun opdrachtbrief zijn opgenomen te kunnen uitvoeren. Ondernemers
zouden bij elk nieuw mandaat telkens een melding krijgen, dat ze een mandaat hebben toevertrouwd. Dit mandaat kunnen ze op elk moment intrekken.
De strikte deontologie waaraan accountants en belastingadviseurs onderworpen zijn en de regelmatige controle over de naleving ervan in de kantoren is een kwaliteitsgarantie voor hun dienstverlening. Misbruik kan door de
tuchtinstanties bij het instituut gesanctioneerd worden.
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59 | FRAUDEBESTRIJDING
Accountants en belastingadviseurs worden ingeschakeld bij het voor
komen van fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme via de
meldingsplicht in het kader van de witwaswetgeving. Het samen bestrijden
van fraude bouwt vertrouwen op.
Duidelijke regels zorgen voor een betere en proactievere preventie
van strafbare feiten. Door onduidelijkheden is de melding voor de beroepsbeoefenaar een waar administratieve doolhof, dat daarenboven ook voor
de beroepsbeoefenaar strafrechtelijke gevolgen kan hebben in de ergste
gevallen.

Ons voorstel

Duidelijke regels creëren een duidelijk kader
Het ITAA vraagt een zeer duidelijke afbakening van de criteria wanneer er
meldingsplicht is en wanneer niet. Zo is er nood aan een duidelijke definitie
van wat men verstaat onder ‘ernstige fiscale fraude.’

69 | EEN STERK BEROEPSGEHEIM
Het wettelijk beroepsgeheim is van cruciaal belang voor alle vrije beroepers:
dit zorgt voor een absolute vertrouwensrelatie met de cliënt. In de relatie artspatiënt is bewezen dat het genezingsproces bij de patiënt sneller verloopt
als de vertrouwensrelatie met de arts optimaal is. Uit een gelijkaardige studie
van Stefanie Debruyckere (Hogent) over de relatie tussen economische
beroepsbeoefenaars en hun cliënten (“mutual understanding”), blijkt dat
hoe optimaler die band is, hoe meer de ondernemer in staat is om winst
te maken. Een optimale vertrouwensrelatie is zelfs zo essentieel dat ze
bijdraagt aan de gezondheid van de onderneming. Zonder beroepsgeheim
kan er geen vertrouwen zijn.
Het beroepsgeheim van de accountant en de belastingadviseur is de laatste jaren onder druk gekomen door nieuwe wetgeving (o. a. anti-witwas,
insolventie, UBO, DAC6). Hoewel het ITAA de bedoeling van de wetgever
begrijpt, is er in deze materies nood aan voorafgaand constructief overleg bij de invoering van dergelijke wetgeving. Bovendien werd soms een
verschillend beroepsgeheim gecreëerd voor beroepen die nochtans gelijkaardige diensten leveren (vb. advocaten). Dit is concurrentieverstorend en
heeft een zware impact op de vertrouwensrelatie met cliënten.

Onze voorstellen

Eenzelfde beroepsgeheim voor alle vrije beroepen
Het beroepsgeheim kent geen gradaties. Eenzelfde beroepsgeheim voor
alle vrije beroepen, zeker voor diegenen die gelijkaardige diensten leveren,
versterkt het vertrouwen tussen de beroepsbeoefenaars en hun cliënt, en
draagt bij tot gezonde ondernemingen.

Waarborgen beroepsgeheim bij huiszoekingen bij
vrije beroepers
Net als de Federatie Vrije Beroepen vraagt het ITAA dat er bij elke huiszoeking bij een vrije beroepsbeoefenaar (en dus ook een belastingadviseur of
accountant) een vertegenwoordiger van het beroep aanwezig is en dat dit
wettelijk wordt verankerd.
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