
4° indien de gevolgen van de verrichtingen gewijzigd zijn door één
of meer andere daarop volgende verrichtingen.

§ 3. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de aanvrager binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop zijn
aanvraag, bij ter post aangetekende brief, aan de in artikel 2 aangeduide
dienst is toegezonden.

Indien de aard van de aanvraag zulks vereist, wordt de in het eerste
lid vermelde termijn met eenzelfde termijn verlengd door een beslis-
sing die binnen dezelfde termijn ter kennis wordt gebracht van de
aanvrager.

§ 4. De voorafgaande beslissing op een aanvraag vermeld in § 1, 2°,
wordt ter kennis gebracht van de aanvrager binnen een termijn van één
maand te rekenen vanaf de dag waarop zijn aanvraag, bij ter post
aangetekende brief, aan de in artikel 2 aangeduide dienst is toegezon-
den, voor zover die aanvraag, opgesteld overeenkomstig het door de
Minister van Financiën bepaalde model, als volledig kan worden
beschouwd.

Het ontbreken van de kennisgeving binnen de in het eerste lid
vermelde termijn, geldt als aanvaarding van de aanvraag.

Art. 2. Onder het rechtstreekse gezag van de Directeur-generaal van
de Administratie der directe belastingen wordt een dienst van vooraf-
gaande beslissingen opgericht, die belast is met :

1° het onderzoek van de in artikel 1 van dit besluit vermelde
aanvragen, evenals van de aanvragen die gesteund zijn op artikel 345
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van die welke
betrekking hebben op de erkenning of de vernieuwing van de
erkenning van de coördinatiecentra;

2° de bekendmaking van de in het kader van artikel 1 van dit besluit
getroffen beslissingen en van de overeenkomstig artikel 345 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gegeven akkoorden, in de
mate dat hun bekendmaking verenigbaar is met de naleving van de
bepalingen betreffende het beroepsgeheim.

De in het eerste lid vermelde dienst legt bovendien ieder semester
een activiteitenverslag voor aan het College van de Algemene Admi-
nistratie van de belastingen en aan de Minister van Financiën.

Hij stelt bovendien elk jaar een rapport op, gepubliceerd in het
jaarlijks Verslag van de Algemene Administratie van de belastingen.

Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J.-J. VISEUR
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27 MEI 1999. —Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend
om te beslissen over de aanvragen om voorafgaande beslissingen
in fiscale zaken

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van een
systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken,

Besluit :
Enig artikel. Om te beslissen over de aanvragen vermeld in artikel 1

van het koninklijk besluit van 3 mei 1999, wordt delegatie verleend :
— aan de Directeur-generaal van de Administratie van de

ondernemings- en de inkomensfiscaliteit;
— aan de ambtenaar-generaal belast met het hoog toezicht op de

dienst van voorafgaande beslissingen;
— aan de leidende ambtenaar van deze dienst.
Indien er evenwel moet worden beslist over een nieuwe toepassing

van bestaande regels of over bepalingen die niet behoren tot het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt de beslissing
genomen door de Directeur-generaal vermeld in het eerste lid op
eensluidend advies van het College van deAlgemene administratie van
de belastingen.
Brussel, 27 mei 1999.

J.-J. VISEUR

4° lorsque les effets des opérations sont modifiés par une ou
plusieurs autres opérations ultérieures.

§ 3. La décision est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois
à compter du jour où sa demande est adressée, par pli recommandé à
la poste, au service désigné à l’article 2.

Lorsque la nature de la demande le requiert, le délai visé à l’alinéa 1er
est prolongé d’un terme identique par une décision notifiée au
demandeur dans le même délai.

§ 4. La décision anticipée sur une demande visée au § 1er, 2°, est
notifiée au demandeur dans un délai d’un mois à compter du jour où
sa demande est adressée, par pli recommandé à la poste, au service
désigné à l’article 2, pour autant que cette demande, établie conformé-
ment au modèle arrêté par le Ministre des Finances, puisse être
considérée comme complète.

L’absence de notification dans le délai visé à l’alinéa 1er vaut
acceptation de la demande.

Art. 2. Il est institué, sous l’autorité directe du Directeur général de
l’Administration des contributions directes, un service des décisions
anticipées chargé :

1° d’instruire les demandes visées à l’article 1er du présent arrêté ainsi
que celles fondées sur l’article 345 du Code des impôts sur les reve-
nus 1992 et celles portant sur l’agrément ou le renouvellement de
l’agrément des centres de coordination;

2° de publier les décisions rendues dans le cadre de l’article 1er du
présent arrêté et les accords donnés conformément à l’article 345 du
Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où leur
publication est compatible avec le respect des dispositions relatives au
secret professionnel.

Le service visé à l’alinéa 1er soumet, en outre, chaque semestre, un
rapport de ses activités au Collège de l’Administration générale des
impôts et au Ministre des Finances.

Il rédige, en outre, chaque année, un rapport publié dans le Rapport
annuel de l’Administration générale des impôts.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR

[C − 99/03327]F. 99 — 1633

27 MAI 1999. — Arrêté ministériel donnant délégation
pour statuer sur les demandes de décisions anticipées

en matière fiscale

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision
anticipée en matière fiscale,

Arrête :
Article unique. Aux fins de statuer sur les demandes visées à l’arti-

cle 1er de l’arrêté royal du 3 mai 1999, délégation est donnée :
— au Directeur général de l’Administration de la fiscalité des

entreprises et des revenus;
— au fonctionnaire général chargé de la haute surveillance du service

des décisions anticipées;
— au fonctionnaire dirigeant ce service;
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur une application

nouvelle de règles existantes ou sur des dispositions étrangères au
Code des impôts sur les revenus 1992, la décision est prise par le
Directeur général visé à l’alinéa 1er statuant sur avis conforme du
Collège de l’Administration générale des impôts.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

J.-J. VISEUR
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