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Iedereen weet het onderhand wel: op de meeste fiscale sites
vinden we een goed uitgewerkte lijst met nuttige links terug.
De verleiding is dan ook groot om van de ene site naar de
andere te surfen op zoek naar up-to-date informatie die we
dringend nodig hebben. Deze methode, hoe aantrekkelijk
ook, doet ons toch even glimlachen als we bedenken wat de
eigenlijke bestaansreden van deze rubriek is: de juiste informatie vinden op het juiste moment.

http://www.debestefiscalesites
EEN STEENTJE BIJDRAGEN...
In een wereld die constant in evolutie is, gaat efficiëntie
noodzakelijkerwijze gepaard met de dynamische uitwisseling van informatie (r.lassaux@iec-iab.be, dank bij
voorbaat), van tips, maar ook van opbouwende kritiek.
Een dergelijke methode houdt het debat gaande en gaat
confrontaties niet uit de weg.
In dit artikel willen wij hiertoe een eerste steentje bijdragen. Het resultaat van onze zoektocht is een lijst van sites
waarop u fiscale informatie vindt. Het spreekt voor zich
dat deze lijst verre van volledig is. U vindt natuurlijk de
bekende sites waar we niet omheen kunnen en die al een
solide reputatie hebben opgebouwd, maar ook een aantal andere die ongetwijfeld een bezoek waard zijn.
Ongeacht of u een parlementaire vraag zoekt, een arrest,
een commentaar, of wilt weten hoever het staat met de lopende wetsontwerpen, u vindt er alles om uw professionele nieuwsgierigheid te bevredigen. Ongetwijfeld kan u enkele van deze sites toevoegen aan uw lijstje “favorieten”.
Zoals u zal zien, komen in deze lijst ook de "betalende"
sites voor, die meestal op het net geplaatst worden
door uitgeverijen gespecialiseerd in de verspreiding van
fiscale informatie. Het is zeker niet onze bedoeling publiciteit te maken, maar we kunnen deze sites niet
doodzwijgen louter en alleen omdat de toegang ertoe
gekoppeld is aan een abonnement. In zoverre als nog
nodig: hun vermelding mag niet geïnterpreteerd worden als een aanbeveling door het Instituut. Het is in-
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derdaad alleen door zelf de voorgestelde producten frequent en uitvoerig te gebruiken dat u, op basis van uw
eigen specifieke behoeften, de prijs/kwaliteitsverhouding ervan zal kunnen beoordelen.
Verder mag u natuurlijk ook niet uit het oog verliezen
dat bij fiscale informatie ook de actualiteit van essentieel belang is. Systematisch de laatste bijwerkingsdatum van de sites die u consulteert, controleren, is ongetwijfeld een gouden regel voor elke "surfer-fiscalist".

ALLES VINDT U OP HET NET, WERKELIJK
ÁLLES …
We beginnen met de wel heel officiële site van het Ministerie van Financiën (http://minfin.fgov.be/). Deze site is
tamelijk plechtig van opzet en heeft tot doel om regelmatig bijgewerkte informatie te geven over diverse onderwerpen. Naast een beschrijving van de verschillende
fiscale administraties (opdrachten, organigram, informatieverantwoordelijke en publicaties) vindt u er het “Fiscaal memento”, een soort ABC van de Belgische fiscaliteit dat constant wordt bijgewerkt. Interessanter is het
hoofdstuk "de euro en het Ministerie van Financiën"
waar voor elk type belastingen de gevolgen van de invoering van de euro onderzocht wordt (zie ook
http://www.eurochallenger.be en het Commissariaatgeneraal voor de euro (http://www.bnb.be/EU) voor de
laatste nieuwigheden). Over het algemeen blijft u echter
op uw honger zitten. Zo kunt u jammer genoeg de documenten niet on line raadplegen of downloaden. We denken hierbij aan omzendbrieven, beslissingen van de ru-
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ling-commissie of van de commissie voor voorafgaande
akkoorden, de coördinaten van de verschillende controlekantoren, de lijst van geregistreerde aannemers of zelfs
het jaarrapport van de algemene belastingadministratie,
en vooral aan de databank die onlangs ter beschikking
werd gesteld van de fiscale functionarissen (Codifisc).
Naast het onvermijdelijke Belgisch Staatsblad
(http://just.fgov.be/html/fd2w3.htm) en zijn zoekrobot
(http://staatsblad.be/tit/titf2.htm) verwijzen we in hetzelfde register van de "officiële" sites ook naar de sites
van de Kamer (http://www.dekamer.be/documenten.html)
en de Senaat (http://www.senate.be). Hier vindt u de
parlementaire vragen, de verslagen en agenda's van de
zittingen, maar ook de wetgevende dossiers in pdf-formaat (versie waarin de teksten in twee talen naast elkaar
staan) zodat u ze rechtstreeks kunt lezen in acrobat-formaat. De site van het Ministerie van Financiën en Economie van de Franstalige Gemeenschap (http://www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/index-d.htm) zal ongetwijfeld voldoen aan uw verwachtingen. Hij bevat immers
heel wat belangrijke informatie (berekening van belastingen, fiscaliteit van niet-inwoners, fiscaliteit van verenigingen, fiscale maatregelen genomen in 1999, internationale fiscale overeenkomsten,… ).

En op Europees vlak? De sites van het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschap (http://europa.eu.int/eurlex/fr/oj/index.html), van de Algemene Directie Douaneunie en Belastingen (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm) waarvan u The Key, (het tijdschrift van de Commissie over de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van belastingen en douane-aangelegenheden) kunt downloaden, zullen ongetwijfeld een waardevol hulpmiddel zijn bij uw zoektocht naar informatie.
Daarbij mogen we natuurlijk de site van de Confédération
Fiscale Européenne (http://www.cfe.de/) niet vergeten
waar u een kritische beoordeling vindt van de ontwerpen
van richtlijnen tot harmonisering van het fiscaal recht binnen de Europese Unie enerzijds en van de ontwikkelingen
op alle domeinen van de fiscaliteit anderzijds.
Wenst u het debat aan te gaan? Naast de traditionele
zoekrobotten uit ons vorig nummer, bieden de "gene-

rische" sites, vooral op het vlak van internationale fiscaliteit, een heel gamma nuttige links, meestal geklasseerd
per land. Typevoorbeelden hiervan zijn "taxessites"
(http://www.taxsites.com) en "tax.world"
(http://www.taxworld.org); een identieke en onvolledige
poging vindt u in "essentiel.com",
(http://www.el.com/elinks/taxes) hoewel deze laatste
meer gericht is op de Amerikaanse fiscaliteit.

HEBT U GEWOON BEHOEFTE AAN INFORMATIE OVER DE BELGISCHE ACTUALITEIT?
Dan geven we u hieronder een overzicht van een aantal
sites die perfect zullen beantwoorden aan uw behoeften.
L’Echo (http://www.echonet.be/actu/ligneinfo) biedt u
nieuws uit de actualiteit en wordt dagelijks bijgewerkt.
Maar ook de rubriek "archieven" is zeker de moeite
waard. Met een simpele klik op het gezochte woord hebt
u toegang tot alle artikels van de zes laatste jaar, inclusief
deze van de fiscale rubriek op dinsdag die zijn belang
ondertussen al wel bewezen heeft. Andere sites, gewijd
aan de actualiteit en duidelijk en volledig, zijn deze van
de Tijd (http://www.tijd.be) en de Standaard
(http://www.standaard.be/fiscotheek). Zij bieden dezelfde mogelijkheden voor on line consultatie van de fiscale
artikels, een overzicht van de opleidingen op fiscaal vlak,
een discussieforum en tips. Het zijn echte toonbeelden
van efficiëntie. U vindt ook oordeelkundige commentaren over de laatste ontwikkelingen op fiscaal vlak op de
sites van het NCMV (http://www.kmo.net), van het VBO
(http//www.feb.vbo.be) en Idefisc
(http://www.waw.be/idefisc). Tot slot verwijzen wij ook
nog naar de sites van bepaalde uitgevers, zoals Indicator
(http://nl.indicator.be/) en Ced.Samsom
(http://www.cedsamsom.be/netfisc) waar u een uitgebreid gamma aan fiscale artikels vindt.
U hoeft echt geen bolleboos te zijn om het belang van de
fiscale gegevensbanken die onlangs op het net zijn verschenen, te begrijpen. Ze zijn goed gestructureerd, worden regelmatig bijgewerkt en u vindt er, naast samenvattingen van de actualiteit, ook wetteksten, talloze uittreksels van rechtspraak en rechtsleer. Netfisc
(http://www.cedsamsom.be/netfisc), Jura
(http://www.jura.be) en Index (http://www.index.be/index_home/full_index.htm) zijn echte pareltjes op het
vlak van fiscale informatie. Neem ook een kijkje op Fiscalnet (http://www.fiscalnet.be) waar u, naast een aantal
andere diensten, ook een interactieve handleiding fiscaal
recht en boekhoudrecht vindt, die zesmaal per week
wordt bijgewerkt.

OM TE BESLUITEN NOG EEN PRAKTISCHE TIP
Hebt u de fiches 281.10, 20 of 50 en/of de bijbehorende
overzichten niet ontvangen? Dan volstaat een simpele
klik op de site Clicform (http://www.clicform.be/), het
“loket voor virtuele formulieren”: u klikt het gewenste
formulier aan, vult het on line in en drukt het af. Klaar,
en volledig rechtsgeldig!
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