
Erfbelasting en registratiebelasting: verlenging van termijnen om aan 
fiscale verplichtingen te voldoen
Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden, kunnen notariskantoren en burgers niet altijd 
tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene 
maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de 
periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor 
aan te vragen (dit gebeurt dus automatisch). 

Voorlopig geldt bijgevolg een algemene termijnverlenging tot 3 juli. Indien de verstrengde 
coronamaatregelen langer van kracht blijven, zal voormelde verlenging automatisch uitgebreid 
worden.

Enkele concrete voorbeelden zijn:

Erfbelasting
Termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen.

Voorbeeld: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste
op 28 maart. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 3 juli (twee maanden na het einde van de
periode met verstrengde coronamaatregelen). De indieningstermijn wordt extra verlengd als
de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Registratiebelasting
Termijn voor registratie van een akte.

Voorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou
een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd
tot 3 juli (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde coronamaatregelen).
De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van
kracht blijven.
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Registratiebelasting
Termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden.

 • Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar

 • Meeneembaarheid door verrekening

 • Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning

 • Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”).

Link naar site

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

Soepele afbetalingsplannen
De Vlaamse belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor 
afbetalingsplannen. 

Voorbeeld: navordering registratiebelasting: een afbetalingsplan, gespreid over maximaal 48 
maand (i.p.v. 24 maand), kan bekomen worden. Om de administratieve last te beperken moeten 
geen bewijsstukken voorgelegd worden die de financiële moeilijkheden aantonen. 

Link naar site
https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
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