Deloitte
Berkenlaan 8B
1831 Diegem
Belgium

Persbericht

Tel. + 32 2 600 60 00
Fax + 32 2 600 60 01
www.deloitte.be

Contact: Sophie De Meyer
Press & Communications
Tel. + 32 2 600 60 21
GSM: +32 484 95 22 68
Email: sodemeyer@deloitte.com

European Tax Survey van Deloitte geeft aan dat BEPS zeer hoog op
agenda van Belgische tax directors staat
97% van de Belgische respondenten onderging in de afgelopen drie jaar een fiscale
controle
Brussel, 21 januari 2016 – Deloitte kondigt vandaag de resultaten aan van de “European Tax
Survey”. De studie, uitgevoerd in 21 landen, peilt naar de bevindingen van tax directors van
(multinationale) ondernemingen inzake het fiscale klimaat in Europa en de uitdagingen
waarmee zij worden geconfronteerd.
De meest opvallende bevindingen van de studie zijn de volgende:
-

-

Iets meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat het OESO actieplan in verband met
‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) belangrijk tot zeer belangrijk is voor hun
onderneming (53%). Voor België loopt dat percentage op tot 85%. Een verdubbeling ten
opzichte van vorig jaar.
Het aantal controles van de Belgische belastingautoriteiten ligt veel hoger dan het
Europese gemiddelde (65%). De afgelopen drie jaar hebben zowat alle ondervraagde
multinationals in België (97%) een fiscale controle gekregen.

Impact van BEPS op ondernemingen in België
De OESO lanceerde in 2013, na de goedkeuring van de G20-landen, het zogenaamde “Base
Erosion and Profit Shifting” (BEPS). Het actieplan is bedoeld om een halt toe te roepen aan een
aantal “anomalieën in de internationale fiscaliteit”, zoals bijvoorbeeld hybride financiering. .
85% van de tax directors van in België gevestigde multinationals vinden het BEPS-project heel
belangrijk voor hun fiscaal departement (tegenover 44% vorig jaar). Als antwoord op het plan
herevalueert 71% van de Belgische respondenten op dit moment de huidige internationale fiscale
strategie van het bedrijf. De overgrote meerderheid vreest wel dat BEPS tot een hogere
administratieve kost zal leiden.
Piet Vandendriessche verduidelijkt: “BEPS staat heel hoog op de dagelijkse agenda van onze
klanten. Steeds vaker heeft ook de bedrijfsleiding van multinationals in België aandacht voor BEPS.
Dit jaar is dit zelfs bij 62% van de ondervraagden het geval. Dit is dubbel zoveel als vorig jaar en
beduidend hoger dan in de rest van Europa (40%). Het verbaast dan ook niet dat drie kwart van de
Belgische tax directors vindt dat het zal leiden tot een hogere administratieve kost.”

Fiscale controles in België
Zowat alle ondervraagde multinationals (97%) kregen de voorbije drie jaar de fiscus over de vloer. Bij
ruim drie kwart van hen was dat in het kader van een vennootschapsbelastingcontrole en ruim de
helft van de respondenten kreeg een BTW-controle. Hiermee doet de Belgische overheid het veel
beter dan de rest van Europa. Daar kreeg slechts 65% van de multinationals de voorbije 3 jaar een
controle.
Fiscale onzekerheid en complexiteit blijven tax directors in België parten spelen
Uit de studie blijkt dat de fiscale onzekerheid en complexiteit in ons land net als vorig jaar nog steeds
de belangrijkste pijnpunten vormen in de ogen van tax directors van multinationals gevestigd in
België.
Meer dan de helft van de ondervraagden in Europa (54%) vindt dat er in hun land een grote mate van
fiscale onzekerheid heerst. In België stijgt dat percentage tot 76%, waardoor ons land wordt
gepercipieerd als één van de landen waar er geen fiscale stabiliteit is. Andere landen die slecht
scoren zijn ondermeer Italië en Frankrijk. Onze belangrijkste concurrenten in het aantrekken van
investeringen, Nederland, Luxemburg en Zwitserland, scoren beduidend beter op het vlak van
belastingzekerheid.
Belangrijkste oorzaken van onzekerheid in België en andere landen in Europa zijn de frequente
wetswijzigingen en een gebrek aan duidelijkheid en éénduidigheid in de opvatting van de fiscus.
Piet Vandendriessche, Managing Partner Tax & Legal bij Deloitte België, voegt hieraan toe: “Dagelijks
horen wij van onze klanten dat fiscale stabiliteit heel belangrijk is. België heeft de afgelopen jaren al
heel wat ingeboet aan fiscale competitiviteit. Onze rechtszekerheid komt steeds vaker in het gedrang,
zeker nu de Europese Commissie België veroordeeld heeft voor het afsluiten van excess profit rulings
met tientallen multinationale ondernemingen. De enquête werd vóór de veroordeling van de Europese
Commissie afgesloten. Indien we de enquête nu opnieuw zouden afnemen, zou het me niet
verbazen, mochten de resultaten nog meer uitgesproken zijn.”
Tax directors vragen fiscale stabiliteit en een verlaging van de lasten op arbeid om Belgische
competitiviteit te verhogen
62% van de ondervraagden in België pleit voor een vereenvoudiging van de fiscaliteit en meer
zekerheid omtrent de toekomst van het belastingsysteem om de competitiviteit van ons land te
verhogen. Daarnaast zou volgens hen een verlaging van de fiscale en parafiscale lasten op arbeid en
op ondernemingen de Belgische competitiviteit ten goede komen.
Piet Vandendriessche zegt: “Sinds het aantreden van de huidige regering is er inderdaad werk
gemaakt van een verlaging van de lasten op arbeid. Tegen het eind van de legislatuur zullen
werknemers netto meer overhouden van hun brutoloon en zullen werkgevers bovendien minder
sociale lasten dragen zoals ook bleek uit de Europese salarisstudie die Deloitte in december heeft
gepubliceerd. De competitiviteit van België gaat er vooral op vooruit wat de betreft de lagere lonen.”

Over de studie
Deloitte organiseerde de European tax survey in de herfst van 2015. In totaal namen 803 tax directors
van (hoofdzakelijk) multinationale ondernemingen in 21 Europese landen deel aan de online survey.
De meerderheid van de respondenten (70,7%) werkt in ondernemingen met een omzet van meer dan
€ 100 mio. 55,4% werkt in een senior leidinggevende rol, 28% % in de rol van tax director en 27,4%
als financiëel directeur (CFO). De rest werkt als senior manager of manager in tax, finance en
accounting.
Het doel van de survey is om een beeld te krijgen van het fiscale klimaat in de Europese landen en
van de uitdagingen waarmee tax directors worden geconfronteerd in hun job. De survey toont aan
welke landen als het moeilijkst of het aantrekkelijkst worden beschouwd in het aantrekken van
investeringen en het beheren van een onderneming.
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