Is deze mail onleesbaar / wenst U een PDF versie? Bekijk hem online.

FLASH Nr. 01 - 02/01/2019

De verkeersbelasting:
Herinnering werking van het systeem
In het verleden nog een Federale bevoegdheid, is de verkeersbelasting (niet te verwarren met de
kilometerheffing…) op de dag van vandaag een regionale bevoegdheid geworden.
Ter herinnering: transportondernemingen die een nieuw voertuig (van meer dan 12 ton)
aanschaffen, moeten spontaan en voorafgaand aan de inverkeerstelling op de openbare
weg van het nieuw ingeschreven voertuig, aangeven.
Indien men dit vergeet, hangt de transportonderneming een boete boven het hoofd die
overeenkomt met het dubbele van de verkeersbelasting (en dit bovenop die verkeersbelasting die
verschuldigd blijft…).
Transporteurs wensen dat de afschaffing van deze ouderwetse belasting – die bovenop de
kilometerheffing komt – in de nieuwe eisenbundel van UPTR zal voorkomen!!!

Principes:
✓

Elk voertuig dat ingeschreven is in België, moet, voorafgaand aan het gebruik van de
openbare weg, aangegeven worden bij de gewestoverheden (VLABEL in Vlaanderen
en SPW DG 07 in Wallonië) of bij de (federale) ontvanger van de directe belastingen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

✓

Voor de voertuigen (vrachtwagens) of het geheel van voertuigen (trekker + (semi)
aanhangwagen waarvan de MTM meer bedraagt dan 12.000 kg, is de belasting gebaseerd op
het aantal assen en de aard van de ophanging.

✓

De verkeersbelasting is verschuldigd voor de periode die loopt van 1 januari tot
31 december van het jaar.

✓

Voor het einde van het jaar ontvangt u een uitnodiging om uw aanslagbiljet van de belasting
van het verlopen jaar, te betalen en deze dient voor 15 december betaald te worden.

Te noteren:

✓

Veel transporteurs vergeten nog dat voor de voertuigen met een MTM van meer
dan 12 ton het systeem van de verkeersbelasting in Vlaanderen en Wallonië niet
geautomatiseerd is…
Het systeem is NIET gelinkt met de DIV-databank!

Dit wil zeggen dat u zelf - spontaan! - de aangifte van de inverkeersstelling van uw
voertuig op de openbare weg moet doen en dat u niet automatisch een uitnodiging
tot betaling van de verkeersbelasting wanneer het voertuig is ingeschreven in de
DIV databank, ontvangt …
✓

Elke buitengebruikstelling van een voertuig in de loop van het jaar moet spontaan gemeld
worden. In Vlaanderen bij VLABEL, in Wallonië bij de DG 07, en in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij de (federale) invorderingsdiensten.
In geval van buitengebruikstelling van het voertuig in de loop van het jaar, moet het “kenteken”
worden teruggezonden en de verkeersbelasting moet dan onmiddellijk betaald zijn voor de
verlopen maanden.

✓

Indien de maatschappelijke zetel van uw bedrijf zich bevindt in Vlaanderen, moet u de aangifte
doen via de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) op volgende link:
http://belastingen.vlaanderen.be/formulieren-verkeersbelastingen.

✓

Indien de maatschappelijke zetel van uw bedrijf zich bevindt in Wallonië, moet u de aangifte
doen op volgende link: http://www.wallonie.be/fr/dossier/faq-taxes-de-circulation-de-mise-encirculation-et-eurovignette

✓

Indien de maatschappelijke zetel van uw bedrijf zich bevindt in het Brussels Gewest, moet u de
aangifte doen bij de FOD Financiën, regionaal invorderingscentrum Brussel 2 op volgende link:
itpbru2@minfin.fed.be

Bijkomende info:
✓
✓

✓

Het eurovignet is afgeschaft vanaf 1 april 2016 als gevolg van de inwerkingtreding van de
kilometerheffing.
Het Eurovignet blijft verplicht in het Groot Hertogdom Luxemburg, Nederland, alsook Denemarken
en Zweden (www.eurovignettes.eu)
 Zie onze flash nr. 59 van 21/11/2018
De verkeersbelasting is niet afgeschaft!
➔
In Vlaanderen is de verkeersbelasting, in het kader van de “flankerende maatregelen”,
herleid tot het Europees minimumbedrag
➔
De Gewestelijke “opdeciemen” (10%) zijn dus afgeschaft in Vlaanderen
➔
Wallonië is hierin niet gevolgd

✓

De bedragen van de verkeersbelasting kunnen geraadpleegd worden op volgende website:
➔
https://belastingen.vlaanderen.be/tarieven-voor-vrachtwagens-en-aanverwanten-vanaf-12ton

✓

Tenslotte kan gesteld worden dat er geen belasting op de inverkeerstelling verschuldigd is voor
vrachtwagens
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