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Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd een
veralgemeend stelsel van voorafgaande beslissingen ingevoerd, waardoor elke belastingplichtige de mogelijkheid krijgt
om van de FOD Financiën op voorhand een standpunt te bekomen omtrent de fiscale gevolgen van een verrichting of
situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

FOD FINANCIËN - DVB

2. historiek
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2.1 Commissie voor voorafgaande
fiscale akkoorden
Sinds 1993 konden overeenkomstig art. 250bis WIB (vervangen door art. 345, WIB 92) belastingplichtigen een voorafgaand
fiscaal akkoord aanvragen omtrent de fiscale gevolgen van sommige bij wet vastgelegde verrichtingen die zij in het
vooruitzicht stelden. Deze mogelijkheid werd tevens uitgebreid naar art. 18, § 2 van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (W. Reg.) en naar art. 106, tweede lid van het Wetboek van de successierechten (W. Succ.).
Dit voorafgaand akkoord kon worden verleend krachtens een bij KB 9.11.1992 opgerichte Commissie voor voorafgaande
fiscale akkoorden, vervangen door het KB 4.4.1995.
Tot eind 2002 konden bij deze Commissie aanvragen worden ingediend over:

2.1.1 Akkoorden inzake directe belastingen (art. 345, § 1, eerste lid, WIB 92)
 de verrichtingen als bedoeld in art. 46, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92, 211, § 1, eerste lid, WIB 92, 269, zesde lid, WIB
92, art. 344, § 2, WIB 92, beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften;
 de beroepsverliezen als bedoeld in art. 80, WIB 92 vloeien voort uit verrichtingen die beantwoorden aan rechtmatige
behoeften van financiële of economische aard;
 de dividenden beantwoorden aan de voorwaarden van aftrek als vermeld in art. 203, WIB 92;
 De juridische kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de toepassing van
art. 344, § 1
 een verwerving of wijziging van de controle van een vennootschap, bedoeld in de art. 207, derde lid, WIB 92 of
292bis, derde lid, WIB 92 beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

2.1.2 Akkoorden inzake registratie- en successierechten
 De juridische kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de toepassing van
respectievelijk art. 18, § 2, W. Reg. en art. 106, tweede lid, W. Succ.

8
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2.2 Dienst voorafgaande beslissingen
(toepassing van het KB van 3.5.1999)

Bij KB van 3.5.1999 tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd de mogelijkheid
geboden om binnen bepaalde termijnen een voorafgaande beslissing te bekomen m.b.t. de uitdrukkelijk in art. 1, § 1
van dat besluit bedoelde materies.
Bovendien werd een Dienst voorafgaande beslissingen (DVB) opgericht die, luidens het verslag aan de Koning bij het
voormelde KB van 3.5.1999, als taak had om zowel de voorafgaande beslissingen die op verzoek van een belastingplichtige
getroffen werden als de voorafgaande akkoorden die in het kader van bestaande wettelijke procedures werden afgesloten
(KB nr. 187 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; art. 345, WIB 92), voor te bereiden en in samenvatting te
publiceren.
De Dienst voorafgaande beslissingen had dus een drievoudige opdracht:
 het onderzoek van de aanvragen om voorafgaande beslissing in de zin van art. 1, § 1, KB 3.5.1999; deze aanvragen
hadden voornamelijk betrekking op:
• de gevolgen op het stuk van de directe belastingen en indirecte belastingen van investeringen in materiële en
immateriële vaste activa;
• de bijzondere regimes inzake distributie- en dienstencentra;
• de vergoedingen tussen verbonden ondernemingen (verrekenprijzen);
 het onderzoek van de aanvragen die gesteund waren op art. 345, WIB 92;
 het onderzoek van de aanvragen die betrekking hadden op de erkenning of de hernieuwing van de erkenning als
coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30.12.1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra.
Bovendien was de Dienst belast met de bekendmaking van de voorafgaande beslissingen en van de door de Commissie
voor voorafgaande fiscale akkoorden overeenkomstig art. 345, WIB 92 gegeven akkoorden, in de mate dat hun
bekendmaking verenigbaar was met de naleving van de bepalingen betreffende het beroepsgeheim.
Tenslotte moest de Dienst de volgende verslagen opstellen:
 een semestrieel activiteitenverslag, dat diende te worden voorgelegd aan het College van de Algemene Administratie
van de belastingen en aan de Minister van Financiën;
 een jaarverslag dat diende te worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Algemene Administratie van de belastingen
(er werd evenwel beslist om het te publiceren in het Bulletin der belastingen).
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2.3 Veralgemeend stelsel van voorafgaande beslissingen (toepassing van de Wet van
24.12.2002 en zijn uitvoeringsbesluiten)

De voormelde mogelijkheden inzake voorafgaande akkoorden die een beperkte draagwijdte hadden, werden overeenkomstig
de artikelen 20 tot 28 van de voormelde Wet van 24.12.2002 vervangen door algemene wettelijke bepalingen die van
toepassing zijn zowel op het vlak van directe belastingen als indirecte belastingen en op het vlak van de gelijkgestelde
belastingen. De voormelde bepalingen zijn van toepassing vanaf 1.1.2003.
Deze bepalingen moeten tot een gesystematiseerde en eenvormige praktijk leiden inzake de behandeling van de aanvragen
om voorafgaande beslissing, met inachtneming van de verdragen en de wettelijke en reglementaire beschikkingen,
alsmede van de normen en richtlijnen op internationaal vlak en met name van de EU en de OESO.
De wettelijke en reglementaire bepalingen die het nieuwe stelsel regelen zijn de volgende:
 de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 31.12.2002, tweede editie ) – hierna “de Wet”
genoemd;
 het Koninklijk besluit van 9.1.2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van
de Wet (BS 15.1.2003, tweede editie);
 het Koninklijk besluit van 17.1.2003 tot uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de Wet (uitgesloten materies) (BS
31.1.2003, derde editie);
 het Koninklijk besluit van 30.1.2003 tot uitvoering van artikel 26 van de Wet (organisatie van de voorafgaande
beslissingen) (BS 12.2.2003);
 het Ministerieel besluit van 15.5.2003 betreffende de ambtenaren die ermee worden belast zich uit te spreken over
de aanvragen om voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 19.6.2003).
Overeenkomstig art. 7 van het KB van 30.1.2003 werden opgeheven:
 de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, opgericht bij Koninklijk besluit van 4.4.1995 met betrekking tot
de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden;
 de Dienst voorafgaande beslissingen, opgericht door art. 2 van het Koninklijk besluit van 3.5.1999 tot inrichting van
een systeem voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 19.06.2003).
Door de Wet van 21.6.2004 tot wijziging van de Wet van 24.12.2002, en het uitvoeringsbesluit van 13.8.2004 werd de
organisatie van de Dienst voorafgaande beslissingen aangepast. Vanaf 1.1.2005 is er binnen de FOD Financiën dan
ook een autonome Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.
Bij MB van 07.09.2004 (B.S. van 23.09.2004 – 2de editie) werd de selectieprocedure voor de medewerkers van de
DVB vastgesteld
Bij KB van 04.10.2004 (B.S. van 12.10.2004) werden de leden van het College van leidinggevenden van de DVB aangesteld.
Het KB van 03.03.2010 (B.S. van 09.03.2010) tot vaststelling van de samenstelling van het college (tussen 4 en 6
personen) en waarbij wordt gespecifieerd dat het college uitsluitend wordt samengesteld uit statutaire personeelsleden
van niveau A van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Het KB van 06.04.2010 (BS 09.04.2010) tot benoeming van het nieuwe College (Véronique TAI, Luc BATSELIER, Guido
GIROULLE, Luc SALIEN, José VILAIN en Philippe DEDOBBELEER).
Het KB van 13.12.2010 (B.S. 09.03.2011) tot benoeming van de nieuwe leden van het College wiens benoeming werd
vernietigd door de Raad van State op 07.10.2010.
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3. veralgemeend systeem
van voorafgaande
beslissingen
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3.1 Definitie

Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën
overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of
verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

12
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3.2 Termijn voor indiening en
beslissing
Per definitie moet een voorafgaande beslissing de fase van de vestiging van de belasting voorafgaan: immers van zodra
de beschouwde verrichting of situatie wordt verwezenlijkt of zich voordoet en de voorwaarden voor de toepassing van
de belasting definitief zijn vervuld, is de belasting van toepassing overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen.
Er kan evenwel worden aangenomen dat het uitvoeren van voorbereidende verrichtingen in het kader van verbonden
of complexe verrichtingen het onderzoek van een aanvraag om voorafgaande beslissing over het geheel van die
verrichtingen niet verhindert, voor zover deze beslissing van toepassing is op het geheel van die verrichtingen en dus
retroactief op een reeds uitgevoerde verrichting die op fiscaal gebied nog geen uitwerking heeft.
Opdat een aanvraag om voorafgaande beslissing zou kunnen worden behandeld binnen de termijnen als bedoeld in
artikel 21 van de Wet en rekening houdend met het begrip “voorafgaande beslissing” zoals het werd gedefinieerd in
artikel 20 van de Wet, moet zij uiteraard tijdig worden ingediend (in principe minstens drie maanden voor de situatie of
de verrichting waarop zij betrekking heeft, uitwerking heeft op fiscaal vlak) ten einde de DVB toe te laten de aanvraag
grondig te onderzoeken en de beslissing op een degelijke wijze te onderbouwen.
Rekening houdend met de veralgemening van het systeem van voorafgaande beslissingen is het evenwel niet mogelijk
om op het principiële vlak een uiterste datum van indiening van de aanvragen vast te leggen.
In de praktijk moet de DVB kunnen beschikken over een redelijke termijn om een onderzoek toe te laten van de gegevens
van de aanvraag en van de bijkomend gevraagde inlichtingen en documentatie, opdat de beslissing zou kunnen worden
getroffen met kennis van zaken. Ook de aanvrager moet trouwens de tijd hebben om de eventuele bijkomend gevraagde
gegevens te kunnen verzamelen en door te zenden aan de DVB. Er zal derhalve met een redelijke onderzoekstermijn,
die uiteraard afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van de aanvraag, rekening moeten worden gehouden bij het
indienen van de aanvraag.
Overeenkomstig artikel 21, vijfde lid van de Wet moet een voorafgaande beslissing in principe worden medegedeeld
aan de aanvrager binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Die termijn kan
in onderling overleg met de aanvrager worden gewijzigd.
De termijn van drie maanden wordt dus in de praktijk door de DVB beschouwd als een richttermijn. Het is echter de
intentie van de DVB om beslissingen te treffen binnen deze termijn van drie maanden. In bepaalde gevallen kan die
termijn echter onmogelijk gerespecteerd worden (inzonderheid m.b.t. dossiers met een belangrijke precedentwaarde,
die uitvoerige correspondentie of overleg met de aanvrager of een globaal overleg tussen verschillende onderdelen
van de FOD Financiën vereisen).
Bovendien zijn de aanvragers zelf soms vragende partij om de beslissingstermijn te verlengen (inzonderheid in gevallen
waarbij bepaalde aspecten van de verrichtingen die zij aan de DVB hebben voorgelegd aan wijzigingen onderhevig zijn
of zich nog moeten concretiseren).

Jaarverslag DVB 2013

13

3.3 Uitgesloten gevallen

Een voorafgaande beslissing kan niet worden gegeven wanneer:
1. de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die identiek zijn aan die welke op fiscaal vlak reeds
gevolgen hebben ten name van de aanvrager of op fiscaal vlak het voorwerp uitmaken van een administratief beroep
of gerechtelijke handeling tussen de Belgische Staat en de aanvrager;
2. het treffen van een voorafgaande beslissing niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag
aangevoerde wettelijke of reglementaire bepalingen;
3. de aanvraag betrekking heeft op elke toepassing van een belastingwet betreffende invordering en vervolgingen.
Bij Koninklijk besluit van 17.01.2003 (BS van 31.01.2003 – 3de editie) werden de in het eerste lid, 2 bedoelde materies
en bepalingen vastgesteld (zie punt 3.4).
Inzake inkomstenbelastingen kan bovendien geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer:
1. bij het indienen van de aanvraag, essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben
op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;
2. de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België.

14
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3.4 Uitgesloten materies

Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, 2° van de Wet kan geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer het
treffen van een beslissing niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag aangevoerde
wettelijke of reglementaire bepalingen
In dat kader heeft het KB van 17.1.2003 bepaalde materies uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van de Wet:
1. de belastingtarieven en de berekening van de belastingen;
2. de bedragen en percentages;
3. de aangifte,het onderzoek en de controle, het gebruik van de bewijsmiddelen, de aanslagprocedure, de rechtsmiddelen,
de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verjaring, het
beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambtenaren, andere
personen of bepaalde instellingen;
4. de bepalingen waarvoor een specifieke procedure inzake erkenning of beslissing is ingesteld met inbegrip van de
collectieve procedures;
5. de bepalingen of gebruiken welke overleg met of raadpleging van andere autoriteiten instellen en voor dewelke
de Minister van Financiën of de diensten van de fiscale administratie niet bevoegd zijn om zelf of unilateraal een
standpunt in te nemen;
6. de bepalingen welke sancties, boetes, belastingverhogingen en -vermeerderingen instellen;
7. de forfaitaire grondslagen van aanslag
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3.5 Duur van de voorafgaande
beslissing
Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt (b.v. langere afschrijvingsduur),
wordt de beslissing getroffen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.
In artikel 23, tweede lid van de Wet worden bovendien de gevallen opgesomd waarin de FOD Financiën niet gebonden
is door de voorafgaande beslissing.
“De voorafgaande beslissing bindt de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve :
1° indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn;
2° indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien
essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;
3° in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht die
van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting;
4° indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het
gemeenschapsrecht of van het interne recht.
Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste
gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende
elementen, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn toe te schrijven aan de aanvrager. In dat geval heeft de intrekking van
de voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten.”

16
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beschrijving
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4.1 Bevoegde dienst

Overeenkomstig artikel 21 van de Wet moet de aanvraag om voorafgaande beslissing schriftelijk worden gericht aan
de Federale Overheidsdienst Financiën.
Door de Wet van 21.06.2004 en het uitvoeringsbesluit van 13.08.2004 werd de autonome DVB opgericht. De schriftelijke
aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing dienen op volgend adres ingediend te worden:
Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst voorafgaande beslissingen
Wetstraat 24
1000 Brussel
Tel. 0257 938 00
Fax. 0257 951 01
e-mail: dvbsda@minfin.fed.be
Een aanvraag kan in principe ook worden ingediend per fax of per e-mail.

18
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4.2 Beslissingsbevoegdheid

Op grond van artikel 23, 2de lid van de Wet verleent de DVB, als administratieve overheid, de voorafgaande beslissingen.
Zoals bepaalt in artikel 3 van het KB van 13.08.2004 wordt een beslissing aangenomen door een meerderheid van het
quorum van de leden van het College. Bij pariteit van stemmen is de stem van de Voorzitter van het College doorslaggevend.
Het aanwezigheidsquorum werd in het door de heer Minister van Financiën goedgekeurde reglement van orde bepaald
op de helft; m.a.w. bij een aanwezigheid van minstens de helft van de leden van het College kunnen geldige beslissingen
getroffen worden.

Jaarverslag DVB 2013
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4.3 Behandeling van de aanvragen

4.3.1 Algemeen
In tegenstelling tot de werking van de DVB tussen 1 januari 2003 en 31 december 2004, behandelt de vernieuwde DVB
alle aanvragen volstrekt autonoom.
Het is echter niet uitgesloten dat gebruik wordt gemaakt van artikel 5 van het KB van 13 augustus 2004.
Door dit artikel mag de DVB zich laten bijstaan door ambtenaren van de administraties en door de bevoegde diensten
van de FOD Financiën.
In sommige gevallen (bvb voor principekwesties, voor het bepalen van de verhouding privé – beroep van een onroerend
goed) doet de DVB dan ook beroep op andere ambtenaren van de FOD Financiën ten einde van hen een advies te
verkrijgen. Indien de DVB het niet eens is met dit advies dan zal overleg worden gepleegd want het is immers niet
wenselijk dat de diensten van Financiën uiteenlopende standpunten innemen.De DVB is echter niet verplicht om dit
advies te volgen en neemt de uiteindelijke beslissing.

4.3.2 Systeem van “preﬁling meetings”
Vooraleer over te gaan tot het indienen van een formele aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing,
kunnen de aanvragers of hun aangestelden, de DVB verzoeken een vergadering te organiseren. De bedoeling van deze
vergadering is inzonderheid
 een inzicht te krijgen in de houding van de DVB t.o.v. de voorgelegde verrichting
 na te gaan of alle relevante gegevens noodzakelijk voor het behandelen van de aanvraag aanwezig zijn.
Nadat één of meerdere van deze voorafgaande vergaderingen hebben plaats gevonden, beslist de aanvrager al dan
niet tot het indienen van een formele aanvraag.
De DVB stelt vast dat een dergelijk systeem van “prefiling meetings” zeer sterk gewaardeerd wordt door de potentiële
aanvragers. Dit mag o.m. blijken uit het groot aantal aanvragen tot het organiseren van dergelijke voorafgaande
vergaderingen.
In het kader van de « prefiling » kan de aanvrager geen beslissing bekomen van de DVB.

4.3.3 De aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in ﬁscale zaken
Hierna wordt op een bondige wijze uiteengezet hoe een aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in
fiscale zaken op de dienst behandeld wordt.
Zoals reeds eerder gesteld, dienen de aanvragen schriftelijk ingediend te worden. Dit kan gebeuren per brief (al dan
niet aangetekend), per fax of per mail.
De aanvragen worden door de Voorzitter, in overleg met het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, aan een team
van medewerkers toegewezen. Het is immers zo dat de aanvragen niet door één enkele persoon behandeld worden.
Aanvragen die betrekking hebben op bvb inkomstenbelastingen, BTW en Registratierechten, worden dan ook behandeld
door een team waarin zich medewerkers bevinden die gespecialiseerd zijn in deze materies.
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Binnen het team wordt steeds een voor het dossier verantwoordelijke medewerker aangesteld. Deze persoon staat, in
overleg met de coördinator en het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, in voor de contacten met de aanvrager,
organiseert de vergaderingen en werkt uiteindelijk een ontwerp van beslissing uit welke aan het College voor beslissing
voorgelegd wordt.
Binnen de 5 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt aan de aanvrager een ontvangstmelding verzonden. In deze
ontvangstmelding worden alle personen (Collegelid, coördinator, dossierverantwoordelijke, medewerkers in het dossier)
vermeld die bij de behandeling van het dossier betrokken zijn. Van de dossierverantwoordelijke worden ook alle gegevens
vermeld die het de aanvrager mogelijk maken met de betrokkene in contact te treden.
De DVB tracht steeds om binnen de 15 werkdagen na het indienen van een aanvraag een eerste vergadering met de
aanvrager te organiseren. Op deze eerste vergadering is dikwijls het collegelid-dossierverantwoordelijke aanwezig.
Tijdens deze eerste vergadering wordt, natuurlijk, de aanvraag reeds ten gronde besproken en worden er ook afspraken
gemaakt m.b.t. de timing voor de behandeling van het dossier.
Het is mogelijk dat meerdere vergaderingen nodig zijn of dat nog bijkomende informatie aan de DVB dient bezorgd te
worden.
Op het ogenblik dat de DVB over alle informatie beschikt, maakt de dossierverantwoordelijke, in samenspraak met de
coördinator en de andere medewerkers in het dossier, een ontwerp van beslissing op. Het ontwerp van beslissing wordt
dan voorgelegd aan het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid.
Na goedkeuring door het betrokken Collegelid wordt het dossier dan op de agenda van het College geplaatst.
Het College vergadert wekelijks op dinsdag. In vakantieperiodes werd rekening gehouden met de aanwezigheid van de
Collegeleden om de frequenties van de vergaderingen vast te leggen.
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4.3.4 Organogram van de DVB
De leden van het college werden aangesteld voor een mandaat van 5 jaar vanaf 4 april 2010.
Het college bestond in 2013 uit 5 leden, drie franstaligen en twee nederlandstaligen.

22

Jaarverslag DVB 2013

4.3.5 Medewerkers
Artikel 4 van het KB van 13.08.2004 bepaalt dat de DVB samengesteld is uit ten minste twintig personeelsleden van
niveau A of B en ten minste drie personeelsleden van niveau C.
Op 31.12.2013 ziet het personeelsbestand (collegeleden niet inbegrepen) van de DVB er als volgt uit:
Nederlandstaligen

Franstaligen

Directe belastingen

47

Directe belastingen

35

3B0TW4

4

BTW

4

Patrimoniumdocumentatie

5

Patrimoniumdocumentatie

3

Douane en Aciijnzen

1

Douane en Aciijnzen

0

Niveau C

12

Niveau C

4

Totaal:

69

Totaal:

46

4.3.6 Publicatie van de beslissingen
Overeenkomstig artikel 24 van de Wet moeten de voorafgaande beslissingen worden gepubliceerd. Die publicatie dient
te gebeuren onder de vorm van anonieme individuele of collectieve samenvattingen (art. 5, KB 30.1.2003).
De beslissingen die vanaf 1.1.2005 getroffen worden door het College van de Dienst voorafgaande beslissingen zullen
op een analoge wijze als de rechtspraak op het internet (te raadplegen via http://www.fisconet.fgov.be of via onze
website www.ruling.be) gepubliceerd worden.
Beslissingen waarbij de anonimiteit via een individuele publicatie niet kan worden gegarandeerd, zullen in principe
collectief in het jaarverslag onder hoofdstuk 6 « Beslissingen met een bijzonder belang » worden gepubliceerd.
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FOD FINANCIËN - DVB

5. door de DVB
vastgestelde problemen
in het Belgisch recht
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De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

5.1 DB* - “Thin cap”-wetgeving
De nieuwe “thin cap”-wetgeving (artikelen 198, §1, 11° en 198, §3 en §4 WIB 92) blijft leiden tot vragen over de interpretatie
van de tekst. Zo betreft de verwijzing naar artikel 56, §2, 2°, WIB 92 enkel kredietinstellingen die als een rechtspersoon
binnen de EER zijn gevestigd en hun inrichtingen binnen de EER. Een rechtspersoon gevestigd buiten de EER kan
niet in aanmerking genomen worden als in artikel 56, §2, 2°, WIB 92 bedoelde kredietinstelling, zelfs al heeft hij een
inrichting binnen de EER. Bijgevolg is de “thin cap” bepaling (en de 5 op 1 regel) van toepassing voor de interesten die
een binnenlandse inrichting is verschuldigd aan haar buitenlands moederhuis buiten de EER.
In sommige gevallen kan de anti-discriminatie bepaling van het dubbelbelastingverdrag tussen België en de staat waar
de kredietinstelling inwoner is soelaas brengen. Voor sommige (oudere) dubbelbelastingverdragen is dit niet het geval.
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6. beslissingen met een
bijzonder belang
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De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

6.1 DB – Reorganisaties
6.1.1 Casus 1
Situatieschets
De vraag betrof de toepassing van het belastingneutraal stelsel als bedoeld in artikel 211, § 1, WIB 92 met betrekking
tot de partiële splitsing van het onroerend goed en de daarop betrekking hebbende bankschuld van NV A naar NV B.
Tevens werd gevraagd of de meerwaarde, gerealiseerd in hoofde van de aandeelhouders van NV A naar aanleiding van
de verkoop van de aandelen van NV A na de partiële splitsing aan NV C, vanuit het perspectief van de personenbelasting
niet als winst kwalificeert in de zin van de artikelen 24 en 41 WIB 92 noch als beroepsinkomen in de zin van artikel 46,
§3, WIB 92 noch als bezoldiging in de zin van artikel 32, WIB 92, en niet kan worden beschouwd als divers inkomen in
de zin van artikel 90, 1° en 9° WIB 92. Bevestiging werd ook gevraagd dat het geheel van de voorgenomen transacties
(met name de partiële splitsing van het onroerend goed gevolgd door de verkoop van aandelen NV A) overwegend
steunt op “andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen” in de zin van artikel 344, §1, WIB 92.
Schema
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Voorgelegde verrichting(en)
NV A is een Belgische exploitatievennootschap. NV B is een Belgische patrimoniumvennootschap. x en y houden samen
l00% van de aandelen van NV A en NV B. NV B houdt zich bezig met de verhuur en exploitatie van vastgoed aan derde
partijen en met geldbeleggingen. NV C wenst haar activiteiten op het gebied van bepaalde technieken uit te breiden. Met
het oog op deze uitbreiding heeft NV C de aandeelhouders van NV A benaderd. De vennootschap NV C wenst, met het
oog op de verdere expansie van de onderneming, de activiteiten van NV A over te nemen. De aandeelhouders van NV
A, twee Belgische natuurlijke personen, overwegen de onderneming te verkopen. NV C is echter louter geïnteresseerd
in de overname van de operationele activiteiten van NV A en is geenszins bereid te investeren om het onroerend goed
te verwerven. Immers, investeren in onroerend goed kadert niet in de strategie van NV C . Bij haar eerdere acquisities
heeft NV C telkens besloten geen onroerende goederen over te nemen. Het is in deze context dat de aanvrager besloten
heeft het onroerend goed en de bankschuld die betrekking heeft op het onroerend goed van NV A partieel af te splitsen
naar NV B, die reeds een onroerend goed activiteit uitoefent, en vervolgens de aandelen in NV A te verkopen aan NV
C. NV A zal het onroerend goed verder kunnen blijven gebruiken via een huurovereenkomst.
Standpunt DVB
Met de overname van NV A beoogt de C groep de operationele activiteiten van NV A verder uit te breiden en te ontwikkelen
in België zonder hierbij te moeten investeren in het onroerend goed. De Belgische markt wordt beschouwd als key
market voor de C groep. Met de overname van onder andere NV A, streeft de C groep ernaar de omzet in België over
de volgende 3 jaren te verhogen, met de daarbij behorende uitbreiding van werkgelegenheid. In casu is de afsplitsing
van het onroerend goed van NV A een “conditio sine qua non” voor de overname. Het niet afsplitsen van het onroerend
goed zou tot gevolg hebben dat de C groep niet langer geïnteresseerd is in de overname van de activiteiten van NV A. De
aanvrager heeft medegedeeld dat de C groep in het verleden wereldwijd verscheidene overnames heeft doorgevoerd,
waarbij telkens besloten werd om niet te investeren in het onroerend goed. Aangezien deze beslissing o.m. gebaseerd
is op toekomstige feiten, nl. de overbrenging van bepaalde activiteiten uit het buitenland naar België en de daarmee
gepaard gaande bijkomende tewerkstelling in de volgende 4 jaren van circa m nieuwe voltijdse werknemers in België,
dient nagegaan dat deze feiten zich ook effectief realiseren. Deze feiten dienen uiterlijk op 30.06.2015 gerealiseerd te zijn.
Aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 211, §1, vierde lid WIB 92 is voldaan zodat de geplande partiële splitsing
kan worden verricht onder het belastingneutraal regime zoals bedoeld in artikel 211, §1 WIB 92.
De beroepsactiviteit van de aandeelhouders van NV A betreft het actief besturen van de vennootschap en geenszins
het aan- of verkopen van aandelen. Bovendien is de desbetreffende verrichting (verkoop van de aandelen) éénmalig,
zodat deze niet als zodanig als een beroepsactiviteit kan kwalificeren. Gelet op het feit dat de aandelen niet in het
kader van de beroepswerkzaamheid zijn aangeschaft, ze reeds geruime tijd in handen van x en y zijn en nooit werden
verhandeld; de aandelen niet als actiefbestanddelen zijn of hoefden te worden geboekt; er voor de aandelen geen
waardeverminderingen werden geboekt of aangenomen; kan besloten worden dat de aandelen niet voor het uitoefenen
van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt overeenkomstig artikel 41 WIB 92. De meerwaarde die bij de verkoop van
de aandelen ontstaat, is in hoofde van de aanvragers geen beroepsmatige winst. X en y zijn werkzaam als bedrijfsleider
in NV A en ontvangen hiervoor bestuurdersbezoldigingen. De meerwaarde die voortvloeit uit de aandelen is louter
gebaseerd op de verkoopprijs en de aanschaffingswaarde van de aandelen. Deze komt niet voort uit enige bezoldigingen
voor geleverde prestaties. De verkoop van de aandelen NV A aan NV C vormt een overdracht onder bezwarende titel als
bedoeld in artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92. De aandelen van de betrokken vennootschap behoren tot
het privé-vermogen van de aanvragers en vallen niet onder het toepassingsgebied van artikel 41 WIB 92. De verkoop
van de aandelen dient beschouwd te worden als een verrichting van normaal beheer van een privé-vermogen, zodat
de meerwaarde niet belastbaar is op grond van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92.
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De keuze van de opeenvolgende rechtshandelingen (bestaande uit een partiële splitsing gevolgd door de verkoop van
de aandelen van de partieel gesplitste vennootschap) werd door de aanvrager duidelijk gemotiveerd. Op basis van het
voormelde is de DVB van mening dat de keuze van de opeenvolgende rechtshandelingen verantwoord is door andere
motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen zoals bepaald in artikel 344, §1, derde lid, WIB 92.

6.1.2 Casus 2
Situatieschets
De vraag betrof de toepassing van het belastingneutraal stelsel als bedoeld in artikel 211, § 1, WIB 92 en de toepassing
van artikel 115bis W.Reg. en de niet-toepasselijkheid van artikel 120 W. Reg met betrekking tot de partiële splitsing
van NV A. Tevens werd gevraagd of de boekhoudkundige terugwerkende kracht van de vennootschapsakte m.b.t. de
geplande partiële splitsing, die in elk geval niet meer dan tien maanden zal bedragen, tegenstelbaar is aan de fiscale
administratie en of de geplande partiële splitsing van NV A door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van
registratierechten in de zin van artikel 18, §2 W.Reg.
Schema

Voorgelegde verrichting(en)
NV A maakt deel uit van een multinationale groep. De marktomstandigheden in de sector zijn in de laatste jaren drastisch
gewijzigd sinds het begin van de financiële crisis in het laatste kwartaal van 2008. De groep heeft bijkomende financiële
middelen nodig tussen 2013 en 2017. De groep dient te komen tot een diversificatie van kredietverstrekkers aangezien
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banken niet langer bereidt zijn om geld te lenen (of enkel aan een veel hoger rentetarief). Als een van de maatregelen om
nieuwe financiële middelen te vinden, is de groep momenteel in onderhandeling met verschilende investeerders. Een
bepaalde investeerder overweegt te participeren in het eigen vermogen van de groep. Een andere investeerder is bereid
om een lening te verstrekken. Deze lening zou gedeeltelijk worden gebruikt voor de afbetaling van de gesyndiceerde
lening die werd afgesloten en gedeeltelijk om financiële middelen te voorzien voor bepaalde vastgoed. Afgaande op de
lopende onderhandelingen met andere kredietverstrekkers, zou de groep enkel de bijkomende financiering verkrijgen
indien directe garanties op bepaalde activa wordt verstrekt (nl. hypotheken op het vastgoed) samen met een inpandgeving
van de aandelen in de entiteiten die deze activa in eigendom hebben. De kredietverstrekkers hebben enkel interesse in
bepaalde selectieve activa en zijn enkel bereid om bijkomende financiële middelen te verstrekken voor die activa. De
opdeling van de exploitatieactiviteiten en onroerend goed in verschillende juridische entiteiten is niet enkel noodzakelijk
voor de inpandgeving van de aandelen. Dit is ook noodzakelijk om de activa te beschermen door ze af te schermen
in verschillende juridische entiteiten. Dat biedt ook de garantie aan de kredietverstrekkers dat de verstrekte kredieten
effectief gebruikt worden voor specifieke activa. De volgorde van de verrichtingen verloopt als volgt: 1° Oprichting van
n nieuwe Belgische vennootschappen die vastgoed zullen ontvangen in het kader van de geplande partiële splitsing;
2° Opzetten van BTW eenheid tussen alle betrokken Belgische vennootschappen; 3° Partiële splitsing en inbreng in de
nieuwe opgerichte vennootschappen van vastgoed.
Standpunt DVB
De groep wenst de Belgische activiteiten te herstructureren in die zin dat de onroerende goederen zullen worden afgesplitst
van de exploitatieactiviteiten. Een juridische entiteit zal gecreëerd worden voor ieder vastgoed in België. Deze herstructurering
zal doorgevoerd worden door een partiële splitsing van NV A waarbij de onroerende goederen in verschillende nieuw
opgerichte Belgische vastgoedvennootschappen zullen ingebracht worden. De vastgoedvennootschappen zullen het
vastgoed marktconform verhuren aan de operationele vennootschap NV A. Door de opsplitsing van de exploitatie en het
vastgoed wil de aanvrager de transparantie verhogen, financiële middelen aantrekken, de structuur aanpassen aan de
bestaande groepsmodellen structuur in de buurlanden en tevens zich aanpassen aan de algemene trend in de sector.
De keuze van haar model bestaat er in om vastgoedfondsen toe te laten te co-investeren op een selectieve wijze in
één bepaald onroerend goed. De aanvrager heeft verklaard dat de partiële splitsing geen nadelige invloed zal hebben
op het aantal tewerkgstelde personen in België. Het bestaande personeel blijft tewerkgesteld binnen de NV A. Er gaat
geen personeel over naar de vastgoedvennootschappen. Er zijn geen schulden verbonden met het vastgoed en er gaan
geen schulden over naar de nieuwe vastgoedvennootschappen. Aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 211, §1,
vierde lid WIB 92 is voldaan zodat de geplande partiële splitsing kan worden verricht onder het belastingneutraal regime
bedoeld in artikel 211, §1 WIB 92.
De voorgenomen partiële splitsing zal kunnen worden doorgevoerd met een maximale boekhoudkundige retroactiviteitstermijn
van 10 maanden die tegenstelbaar zal zijn aan de fiscale administratie vermits tijdens de retroactiviteitstermijn geen
uitzonderlijke verrichtingen zullen worden gesteld door de bij de herstructurering betrokken vennootschappen en dat
een retroactiviteitstermijn van maximaal 10 maanden geen fiscale gevolgen zal meebrengen in hoofde van de bij de
verrichting betrokken vennootschappen.
Aangezien de inbreng zal worden gedaan in n nieuw opgerichte Belgische handelsvennootschappen is er voldaan aan
de nationaliteitsvereiste. Aangezien de partiële splitsing van NV A, begrijpende n onroerende bedrijfsgoederen, volledig
wordt vergoed in nieuwe aandelen die verhoudingsgewijs zullen worden toegekend aan de huidige aandeelhouders van
NV A, er geen overname van schuld is zodat de n onroerende goederen schuldenvrij worden afgesplitst, en er noch
enige opleg is in contanten, is in casu artikel 120 W.Reg. niet van toepassing, en kan men stellen dat de verrichting zal
worden belast met het evenredig registratierecht aan het tarief van 0% door een zuivere toepassing van artikel 115bis
W. Reg., evenwel met toepassing van artikel 167 W. Reg. met minimumheffing gelijk aan het algemeen vast recht. Artikel
18, §2 W.Reg. zal niet worden toegepast aangezien er voldoende niet-fiscale motieven aanwezig zijn.
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6.2 DB – Transfer Pricing

6.2.1 Casus 1
Situatieschets
Een Belgische dochtervennootschap van een UK LLP (die een dienstengroep inzake consulting aanstuurt) verkrijgt een
vergoeding voor de activiteiten van de partners en een vergoeding voor de technische en ondersteunende dienstverlening
door personeelsleden van de vennootschap.
De vergoeding voor de activiteiten van de partners (vergoeding voor ondernemerschap genoemd) wordt bepaald volgens
de partnershipovereenkomst en wordt door de Belgische vennootschap doorgestort aan de managementvennootschappen
van de Belgische partners.
De vergoeding voor de ondersteunende activiteiten wordt vastgesteld op basis van cost plus 15%.
Schema

Voorgelegde verrichting
De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te krijgen dat de voormelde transacties geen aanleiding zullen geven tot een
verstrekt of ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel:
Standpunt DVB
Gunstig.
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6.2.2 Casus 2
Situatieschets
Omwille van de minder goede resultaten van haar dochtervennootschap in het buitenland is een Belgische vennootschap
een herstructurering aan het doorvoeren waarvan de kosten zich zullen realiseren eind 2013 begin 2014. De herstructurering
brengt een aantal ontslagen in het desbetreffende land met zich mee en creëert een aantal bijkomende functies in de
Belgische vennootschap, waar de principaal activiteiten worden uitgeoefend.
De kosten van deze herstructurering worden doorgerekend aan de Belgische moedervennootschap.
Schema

Voorgelegde verrichting(en)
De aanvraag strekte ertoe de bevestiging te verkrijgen dat:
 het doorrekenen aan de moedervennootschap van de herstructureringskosten door een buitenlandse vennootschap
in lijn was met het arm’s length principe in de zin van art. 185, §2, WIB 92 en dat de moedervennootschap niet
geacht zou worden een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26 WIB 92 toe te kennen aan de
dochtervennootschap;
 de artikelen 79, 207 WIB 92 bij het doorrekenen van de herstructureringskosten aan de moedervennootschap niet
van toepassing zouden zijn;
 de herstructureringskosten fiscaal aftrekbaar zouden zijn bij de moedervennootschap overeenkomstig de artikelen
49 en 54 WIB 92.
Standpunt DVB
Door het dragen van de hoger vermelde herstructureringskosten heeft de moedervennootschap de juiste en ervaren
mensen bij dochtervennootschap kunnen aan boord houden en heeft zij kunnen vermijden dat deze groep personen
zich op de markt zou aanbieden aan derde partijen of concurrenten.
Bovendien bood de doorrekening van de kosten het meeste garanties voor de verderzetting van de activiteiten van de
dochtervennootschap, hetgeen essentieel was voor de verdere commercialisering van het door de dochter ontwikkelde
merk door de moedervennootschap.
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6.2.3 Casus 3 - DB - Toepassing artikel 185, §2, b, WIB 92
De DVB heeft een aantal beslissingen genomen waardoor de winst van ondernemingen werd aangepast op basis van
artikel 185, § 2, b, WIB92, omdat de vergoedingen die in de boekhouding werden opgenomen niet overeenstemden
met de vergoeding die volgens de OESO-richtlijnen moet worden vastgesteld.
De OESO-richtlijnen inzake verrekenprijzen bepalen namelijk het volgende: “Voor sommigen bevat het arm’s length
principe intrinsieke vormfouten omdat de benadering volgens de methode van de onafhankelijke entiteit niet altijd
rekening houdt met de schaalvoordelen en de wisselwerking van de verschillende entiteiten. Er bestaan evenwel geen
algemeen aanvaarde objectieve criteria voor de toerekening van schaalvoordelen of voordelen van de integratie tussen
verbonden ondernemingen” (zie punt 1.10 van de voormelde richtlijnen);
Artikel 185, § 2, b) WIB 92 bepaalt het volgende: “indien in de winst van een vennootschap winst is opgenomen die
eveneens is opgenomen in de winst van een andere vennootschap, en de aldus opgenomen winst bestaat uit winst die
deze andere vennootschap zou hebben behaald indien tussen de twee vennootschappen zodanige voorwaarden zouden
zijn overeengekomen als tussen onafhankelijke vennootschappen zouden zijn overeengekomen, wordt de winst van de
eerstbedoelde vennootschap op passende wijze herzien”.
Op 13.4.2005 heeft de minister van Financiën in de Commissie Financiën in zijn antwoord op de mondelinge parlementaire
vraag van de heer H. Tommelein bevestigd dat het niet aan de Belgische fiscus is om te bepalen bij welke buitenlandse
vennootschappen de meerwinst in de winst moet worden opgenomen. De voorafgaande beslissingen die terzake werden
genomen, houden met dit standpunt rekening.
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6.3 DB – Exit Tax

1. De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen waarin wordt bevestigd dat ter gelegenheid
van de overdracht van activiteiten van de Belgische vennootschap A, optredend als principaal van een bepaalde
business, aan haar buitenlandse moedervennootschap B, de volgende transacties beschouwd kunnen worden als in
overeenstemming met de artikelen 24, 26, 79, 185 en 207 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (hierna
“WIB 92”).
2. In het bijzonder strekt deze aanvraag ertoe bevestiging te bekomen voor volgende zaken:
• bevestiging dat de vergoeding van A voor de overdracht van functies, de materiële en immateriële activa, en
de risico’s verbonden aan de rol van principaal geen aanleiding zal geven tot het bestaan van een abnormaal of
goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 26, 79 en 207 WIB 92 en voldoet aan marktconforme voorwaarden
zoals vermeld in artikel 185, §2 (a) WIB 92.
• bevestiging dat de ontbinding van de licentieovereenkomst voor merken geen abnormaal of goedgunstig voordeel
vormt in de zin van artikel 26, 79 en 207 WIB 92 en niet leidt tot de toepassing van artikel 185, § 2(a) WIB 92,
aangezien het arm’s length principe wordt nageleefd.
3. Bij de analyse van het dossier werd rekening gehouden met de economische omstandigheden van de crisis. De
opgelopen herstructureringskosten door A zullen worden gedragen door B en een analyse van een eventuele
overdracht werd verricht.
4. Een klassieke methode, te weten de “Discounted Cash Flow”, werd gebruikt om de transfer van de activiteiten te
waarderen. De methode heeft geleid tot een negatieve waarde gezien het verlieslatend karakter van de activiteit.
5. In dit bijzonder geval konden de immateriële activa niet worden beschouwd als zijnde overgedragen van België
naar het buitenland, maar bepaalde door A in België ontwikkelde immateriële activa zullen worden gebruikt door
de moedervennootschap gedurende de eerstvolgende 5 jaren. De DVB oordeelde dat A correct diende vergoed te
worden voor het gebruik van haar immateriële activa.
6. A zal dus eigenaar blijven van de immateriële activa gelieerd aan de ontwikkelde producten (zelf ontwikkeld tot 31
december 2012). A zal aan haar moedervennootschap een licentie verlenen op deze immateriële activa en zal een
vergoeding ontvangen die gebaseerd is op de netto verkopen van haar moedervennootschap de volgende vijf jaar.
Gezien de levensduur van deze immateriële activa werd het principe van een degressief bedrag op 5 jaar toegestaan.
Het totale bedrag op 5 jaar werd geschat op z miljoen Euro en stemt overeen met x% van de netto omzet van B.
Om de veroudering van de technologie te weerspiegelen, zal een jaarlijkse degressiviteit van 20% worden toegepast
op het bedrag.
7. De DVB heeft grondig de door de aanvrager verstrekte statistieken geanalyseerd die de levensduur van de in de
diverse productmodellen geïncorporeerde onderliggende technologieën rechtvaardigen en kon akkoord gaan met
de conclusie van aanvrager die deze levensduur schatte op maximaal 5 jaar.
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6.4 DB – Fiscale transparantie

Z is een Luxemburgs “fonds commun de placement” zonder rechtspersoonlijkheid volgens de lex societatis, beheerd
door een evenzeer Luxemburgse beheersvennootschap (rechtspersoon met de vorm van een sàrl). Z investeert in Duits
residentieel vastgoed, om beleggers te laten delen in een stabiel verhuurrendement mits de nodige risicodiversificatie.
Naar Duits civiel recht zijn de investeerders in het fonds geen onverdeelde mede-eigenaars van het vastgoed. De
verwerving van het vastgoed gebeurt in eigen naam door de beheersvennootschap, doch deze moet contractueel en
volgens Luxemburgs financieel recht alle opbrengsten afstaan aan de investeerders (voor wie hij als een soort lasthebber te
beschouwen is). De gevolgen hiervan zijn vergaand, aangezien de inschrijving van het vastgoed in het Duitse “Grundbuch”
op naam van de beheersvennootschap, rechten voor derden doet ontstaan. De beheersvennootschap is ook de enige
die het vastgoed weer verder kan verkopen (in eigen naam) of hierop zakelijke zekerheden kan laten vestigen (in eigen
naam). Bij faillissement of collectieve schuldenregeling van een investeerder, kunnen zijn schuldeisers het (onverdeeld
deel in het) vastgoed niet doen verkopen, maar beschikken zij slechts over een (roerende) vordering.
Om voorgaande redenen zijn de inkomsten van de investeerders uit het transparante fonds Z, voor de toepassing van
het WIB 92 dan ook roerende inkomsten en geen onroerende inkomsten. Er is in casu ook geen toepassing van artikel
29 WIB 92. Duitsland (bronstaat) behandelt de inkomsten uit verhuur (en meerwaarden bij verkoop) van het vastgoed
als onroerend inkomen en belast die (via een fiscale fictie) ten name van het fonds eerder dan ten name van de
beheersvennootschap. Gezien voor de verdragstoepassing de fiscale kwalificatie van de bronstaat wordt gevolgd, zullen
de Belgische investeerders het deel van de (geventileerde) inkomsten dat overeenstemt met onroerende inkomsten op
basis van de Duitse kwalificatie, kunnen vrijstellen op basis van artikel 23 van het dubbelbelastingverdrag met Duitsland.
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6.5 DB – “Thin cap”-wetgeving

De “thin cap”-wetgeving (artikelen 198, §1, 11° en 198, §3 en §4 WIB 92) voorziet een uitzondering voor “vennootschappen
waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het uitvoeren van een project van publiek-private samenwerking (PPS)
gegund na in mededingingstelling conform de reglementering inzake overheidsopdrachten”. Soms leidt de uitwerking
van de PPS tot een volledig organigram van vennootschappen, zodat het niveau waar de publieke en private partners
participeren niet hetzelfde is als dat waar de financiering wordt verstrekt (dat enkel private partners bundelt). In casu
bestaat de enige activiteit van dat laatste niveau in het uitvoeren van een project van publiek-private samenwerking,
gezien het is opgericht met als uitsluitende doel om uitvoering te verlenen aan een deel van de PPS gegund aan een
consortium na een in mededingingstelling.
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6.6 DB – Artikel 19bis WIB 92

Een Belgische kredietinstelling is betalingsagent voor de Luxemburgse SICAV’s A en B. Omwille van een vereenvoudiging
van het aanbod, worden de compartimenten van B gefuseerd in de overeenstemmende compartimenten van A. Vermits
de fusie gebeurt met juridische continuïteit en er geen sprake is van verdeling van het vermogen, is er ook voor de
bepaling van het belastbaar feit in de roerende voorheffing geen sprake van een verdeling in de zin van artikel 19bis, §1,
WIB 92. Door deze fusie ondergaan de aandeelhouders een ruil, wat op zich een “overdracht van ten bezwarende titel”
uitmaakt zoals bedoeld in artikel 19bis, §1, WIB 92 zoals gewijzigd door de wet van 13.12.2012. Deze wet kwalificeert
dergelijke overdracht nu als belastbaar feit voor de roerende voorheffing, indien die overdracht slaat op aandelen van
een collectieve beleggingsinstelling in effecten waarvan meer dan 25% van het vermogen belegd is in schuldvorderingen
en in de statuten niet voorzien is in een jaarlijkse uitkering van alle inkomsten.
De bedoelde wijziging van artikel 19bis, §1, WIB 92 vormt een anti-misbruikbepaling, die wil voorkomen dat natuurlijke
personen door de realisatie van een meerwaarde de roerende inkomsten vermijden. Door de voorgenomen fusie gaat
echter geen enkele belastbare materie verloren. Een “19bis”-compartiment” wordt samengevoegd met een ander
“19bis”- compartiment. Er is geen opleg in geld. De TIS (“taxable income per share”) per geruild aandeel wordt berekend
op datum van de fusie en als startpunt genomen voor de berekening van de TIS voor het via ruil verkregen aandeel. Er
is m.a.w. geen misbruik aanwezig.
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6.7 DB – Pensioenfonds

Duitse ondernemingen bouwen bedrijfspensioenen vaak op binnen de balans. Omwille van “asset protection” en
boekhoudkundige (consolidatie-) redenen wordt soms gekozen om het bedrijfspensioen extern op te bouwen, binnen
een eigen structuur (eerder dan bij een verzekeraar). Eén van de mogelijkheden is het oprichten van een structuur
met rechtspersoonlijkheid maar zonder aandeelhouders (zoals een “eingetragener Verein” of verkort een “eV”), die de
pensioengelden beheert en betaalt. Omwille van de zekerheid van de (ex-)werknemers, worden de contractuele afspraken
tussen de werkgever(s) en de eV soms geregeld in een “doppelseitiger Treuhandabkommen”, waarbij de (ex-) werknemer
in principe zijn bedrijfspensioen krijgt van zijn werkgever (die terugbetaling bekomt bij de eV mits bewijs van betaling),
doch bij wanprestatie van deze werkgever rechtstreeks zijn pensioen kan claimen van de eV.
De eV is eigenaar van de activa onder beheer, doch heeft de statutaire verplichting zijn volledige vermogen aan te
wenden voor de betaling van pensioenen. De juridische vormgeving lijkt sterk op het organisme voor financiering van
pensioenen (OVP) naar Belgisch recht, met dit verschil dat in het voorliggende model de (ex-)werknemer in eerste orde
de betaling van het pensioen vraagt aan zijn werkgever.
De DVB bevestigt dat de eV in aanmerking komt voor een vrijstelling van RV op Belgische dividenden op basis van
artikel 106, §2, KB/WIB 92.
Het KB van 20.12.2012 heeft de vrijstelling van RV van artikel 106, §2, KB/WIB herschreven ten voordele van “nietinwoners bedoeld in 227, 3° WIB 92 die als enig maatschappelijk doel hebben het beheer en beleggen van fondsen
ingezameld met als doel het uitbetalen van wettelijke en aanvullende pensioenen”.
De exclusieve statutaire (en contractuele) functie van de eV is deze van pensioenfonds. De inkomsten uit de activa
onder beheer worden niet belast bij de eV zelf, maar bij de werkgever (Duitse fiscale fictie). De terugbetaling van
pensioenbetalingen ten voordele van de werkgever is niet bedoeld onder artikel 106, §4, KB/WIB 92, vermits dit enkel
een wijze van uitvoering van de betaling van de pensioenen aan de (ex-) werknemer is, waar de werkgever geen
persoonlijke verrijking aan ontleent.
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6.8 BTW

Situatieschets
Verkoop van assistentiewoningen aan individuele investeerders die verplicht worden om hun flat ter beschikking te
stellen aan de beheersinstantie van de erkende groep assistentiewoningen.
Schema

Voorgelegde verrichting(en)
Toepassing van rubriek X, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, inzake btw-tarieven.
Standpunt DVB
Conform de beslissing van de Minister van Financiën dient voor de toepassing van het 12 % btw-tarief in de sector van
de verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend in het kader van de wetgeving inzake
bejaardenzorg, rekening te worden gehouden met de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake groepen van assistentiewoningen
en met de evolutie in betreffende sector overeenkomstig de doelstellingen van die nieuwe regelgeving.
Volgens deze beslissing is onder volgende voorwaarden het verlaagd btw-tarief van 12 % van toepassing ten aanzien
van een afzonderlijk geleverde nieuwe bejaardenflat:
 de bejaardenflat is een assistentiewoning die deel uitmaakt van een erkende groep van assistentiewoningen;
 de koper van de assistentiewoning is verplicht die woning ter beschikking te stellen van de beheersinstantie van de
erkende groep van assistentiewoningen;
 het blijvend karakter van de aanwending van de bejaardenflat gedurende een periode van minstens vijftien jaar als
deel van de erkende groep van assistentiewoningen moet afdoend blijken uit of worden aangetoond aan de hand
van een geheel van eensluidende bewijsstukken (inzonderheid stedenbouwkundige vergunning, basisakte van het
gebouw, verkoopovereenkomst van de assistentiewoning, overeenkomst gesloten tussen de koper en de erkende
beheersinstantie aangaande de terbeschikkingstelling van de assistentiewoning aan laatstgenoemde voor aanwending
als erkende assistentiewoning, overeenkomst gesloten tussen de erkende beheersinstantie en de bejaarde aangaande
het genotsrecht van de erkende assistentiewoning en de zorg- en dienstverlening).
Omdat op het moment van de verkoop op plan van de assistentiewoningen nog niet geweten is of alle voorwaarden (vb
erkenning pas mogelijk wanneer gebouw af is) vervuld zijn, wordt een voorwaardelijke beslissing genomen.
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6.9 Registratierechten en
successierechten
6.9.1 Casus 1
Het college heeft een beslissing genomen in het kader van een vestiging van een recht van erfpacht door een Waalse
gemeente in het voordeel van haar eigen autonoom gemeentebedrijf.
Het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalt in artikel 161,2° de kosteloze registratie “voor
overdrachten in der minne van onroerende goederen ten algemenen nutte, aan Staat, provinciën, gemeenten, openbare
instellingen en aan alle andere tot onteigening gerechtigde organismen of personen…”
In dit geval betreft het zeker een overdracht in der minne. Bovendien vallen de vestigingen van een recht van erfpacht
onder de term “overdrachten van onroerende goederen”. Bijgevolg volstaat het dan dat het openbaar karakter aangehaald
wordt in de akte van vestiging van het recht van erfpacht, opdat het openbaar karakter wordt weerhouden.
Ook het Waals wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium bepaalt in artikel 58: “Kunnen handelen
als onteigeningsgerechtigd: het Gewest, de provincies, de autonome gemeente bedrijven, de intercommunales met
als sociaal doel de ruimtelijke ordening of de huisvesting en de openbare instellingen en inrichtingen bevoegd om te
onteigenen voor openbaar nut ingevolge een wet of decreet”.
Uit wat voorafgaat kan besloten worden dat aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 161,2° van het wetboek
der registratie-, hypotheek- en griffierechten is voldaan indien de akte van vestiging van het recht van erfpacht de
vermelding “ten algemene nutte” inhoudt.
Zo zal de akte van vestiging van een recht van erfpacht in het voordeel van het eigen autonoom gemeentebedrijf kunnen
genieten van de kosteloze registratie.

6.9.2 Casus 2
Het college heeft de beslissing genomen over de fiscale gevolgen bij roerend making bij vervroeging.
Hier omvat eenzelfde notariële akte de twee volgende verkopen:
1) Een verkoop door vennootschap A aan vennootschap B van installaties en af te breken gebouwen
2) Een verkoop door vennootschap A aan vennootschap C van de grond waarop zich de af te breken gebouwen
bevinden.
De verkoop 2 omvat een zuiver onroerend goed en is onderworpen aan het verkooprecht bij toepassing van artikel 44
en volgende van het Wetboek der registratierechten (W.Reg.).
De verkoop 1 omvat roerende goederen bij vervroeging, is zuiver roerend en bijgevolg niet onderworpen aan registratierechten.
Hier is het geheel van verrichtingen verantwoord door andere motieven dat het bewust ontwijken van registratierechten
(artikel 18,§2 W.Reg.). De specificiteit van de betrokken site kan de opsplitsing van de verkoop in twee delen verantwoorden.
Bovendien is er geen enkel direct samenwerkingsverband tussen de vennootschappen B en C.
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6.9.3 Casus 3
Het college heeft de beslissing genomen van een toebedeling van een onroerend goed aan een aandeelhouder. Meer
bepaald, een bvba wenst een onroerend goed toe te bedelen aan een van zijn aandeelhouders, zonder tegenprestatie,
doch wel door middel van een kapitaalsvermindering en zonder dat de vennootschap wordt vereffend. Deze vraag
kwam er naar aanleiding van een verwerving door een aandeelhouder van een onroerend goed toebehorende aan
de vennootschap. Anders gezegd, het betreft het uitbrengen of het terugnemen van een onroerend goed van een
vennootschap.
In werkelijkheid komt de juridische verrichting neer op een verdeling van het maatschappelijk kapitaal van een bvba
door toebedeling van een onroerend goed aan een van de aandeelhouders van diezelfde bvba, zonder tegenprestatie
en zonder dat de vennootschap wordt vereffend.
Deze verrichting is onderworpen aan het verdelingsrecht (1% of 2,5% Vl.) op voorwaarde dat:
a) er toepassing is van één van de uitzonderingen zoals voorzien in artikel 129, derde lid W.Reg.
b) de juridische verrichting plaats vindt als een geheel
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FOD FINANCIËN - DVB

7. aan de DVB
voorgelegde maar niet
aanvaarde verrichtingen
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De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

7.1 DB – Onontvankelijk
7.1.1 Casus 1
Situatieschets
De vraag betrof de toepassing van de aftrek voor risicokapitaal als bedoeld in artikel 205bis e.v. WIB 92.
Voorgelegde verrichting
Vennootschap A is actief als holdingvennootschap. De zetel van vennootschap A werd enkele jaren geleden naar België
verplaatst.
Ten gevolge van een kapitaalvermindering die werd doorgevoerd bij een dochtervennootchap van vennootschap A
beschikt vennootschap A over overtollige cash die ze wenst aan te wenden in roerende en/of onroerende beleggingen.
Aangezien vennootschap A ervan uitgaat dat de beleggingen niet vallen onder één van de negatieve correcties zoals
vermeld in artikel 205bis e.v. WIB 92 meent vennootschap A te kunnen genieten van de aftrek voor risicokapitaal.
Standpunt DVB
Op grond van artikel 22, derde lid, 2° van de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken kan inzake
inkomstenbelastingen geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer de beschreven verrichting of situatie
geen economische substantie heeft in België.
De DVB is van mening dat de verrichting geen economische substantie in België heeft omdat:
(i) de beleggings- en zichtrekeningen zich in het buitenland bevinden;
(ii) er recent één enkele bankrekening in België werd geopend met als doel ze te gebruiken voor de betaling van facturen,
het betreft geen hoofdbankrekening;
(iii) er geen personeel is;
(iv) de aandeelhouders van vennootschap A in het buitenland gevestigd zijn en
(v) de maatschappelijke zetel in België gevestigd is op het privéadres van de bestuurders/zaakvoerders.
Derhalve werd de vraag als onontvankelijk beschouwd.

7.1.2 Casus 2
Situatieschets
Aanvrager was een pas opgerichte financieringsvennootschap X, die zou instaan voor de groepsfinanciering in de VS.
Men wou rechtszekerheid bekomen o.m. inzake het fiscaal inwonerschap, aftrek voor risicokapitaal en marktconforme
interestvoeten.
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Schema

Voorgelegde verrichting(en)
Uit de bijkomende verduidelijking van de aanvrager bleek dat de economische substantie van X zeer beperkt zou zijn:
de financieringsvennootschap zou slechts één lening bevatten en er waren geen duidelijke vooruitzichten op de verdere
uitbouw van de vennootschap. Er zouden geen werknemers tewerkgesteld worden.
Standpunt DVB
De DVB was van oordeel dat het dossier onontvankelijk was aangezien de verrichting/situatie over onvoldoende/geen
economische substantie beschikte (art. 22, derde lid, 2° W. 24.12.2002).
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7.2 DB – Reorganisaties

7.2.1 Casus 1 - FUSIE
Situatieschets
De familie B bezit alle aandelen van de holdingvennootschap Belco Y, die op haar beurt 86,96 % bezit van de aandelen
van de exploitatievennootschap Belco Z. De overige aandelen van Belco Z zijn nog in handen van de familie B. Belco
Z bezit het onroerend goed waarin zij haar exploitatieactiviteiten uitoefent.
Organogram

Voorgelegde verrichtingen
Een derde, meer bepaald de exploitatievennootschap Belco X waarvan de aandelen volledig toebehoren aan een
natuurlijk persoon A, is geïnteresseerd in het onroerend goed van Belco Z om er haar eigen activiteiten in onder te
brengen. Daartoe gaat men over tot de volgende stappen:
Stap 1: Verkoop door de familie B van haar aandelen van Belco Y en Belco Z aan
Belco X
Stap 2: Fusie door overneming van Belco Y en Belco Z door Belco X
De groepsstructuur ziet er dan als volgt uit:
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Standpunt DVB
Uit de feiten blijkt dat Belco X enkel geïnteresseerd is in het onroerend goed van Belco Z en niet in haar activiteit die
overigens totaal verschillend is van de activiteit van Belco X. Immers, na de overname van de aandelen door Belco X
wordt de activiteit van Belco Z stopgezet. Belco Z heeft vanaf dan geen werknemers meer en enkel de nog resterende
voorraad wordt verkocht. De DVB is van mening dat deze constructie die in essentie de overdracht van een onroerend
goed beoogt maar die wordt uitgevoerd door middel van een aandelentransactie gevolgd door een fusie, erop is gericht
om:
1. de vennootschapsbelasting op de meerwaarde op het onroerend goed te vermijden in hoofde van Belco Z;
2. de registratierechten te vermijden in hoofde van Belco X;
3. de eventuele fiscale gevolgen van een invereffeningstelling van Belco Y en Belco Z die na de stopzetting van de
exploitatieactiviteit en de overdracht van het vastgoed geen enkele bestaansreden meer zou hebben, te vermijden.
De aanvrager heeft op geen enkele wijze kunnen aantonen dat de keuze voor het geheel van rechtshandelingen is
verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344, § 1, derde
lid, WIB 92 en van registratierechten in de zin van artikel 18, § 2, derde lid, W.Reg.
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7.2.2 Casus 2 - FUSIE
Situatieschets
Holdco A is de holdingvennootschap van de groep A die haar activiteiten uitoefent door middel van drie exploitatiezetels.
Elke exploitatiezetel is ondergebracht in een afzonderlijke dochtervennootschap van Holdco A, zijnde Belco X, Belco
Y en Belco Z.
Holdco B, die behoort tot een andere groep B, heeft een 100 % deelneming in Belco V die dezelfde activiteiten uitoefent
als Belco X, Belco Y en Belco Z.
Organogram

Voorgelegde verrichtingen
De groep A wenst de aandelen van Belco V over te nemen van Holdco B. Daartoe gaat men over tot de volgende stappen:
Stap 1: Verkoop door Holdco B van haar aandelen van Belco V aan Belco X
Stap 2: Fusie door overneming van Belco V door Belco X
De groepsstructuur ziet er dan als volgt uit:
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Standpunt DVB
In casu merkt de DVB vooreerst op dat de wijze waarop de overname zal plaatsvinden, niet in lijn ligt met de huidige
juridische structuur van groep A, waarbij elke exploitatiezetel in een afzonderlijke vennootschap is ondergebracht. In
die zin zou het dus logischer zijn dat de aandelen van Belco V zouden worden gekocht door Holdco A en dat Belco
V als een afzonderlijke vennootschap zou blijven bestaan naast de andere dochtervennootschappen van Holdco A.
De DVB stelt bovendien vast dat Belco X zich in een belastbare positie bevindt. Belco V daarentegen heeft in het
verleden slechte resultaten geboekt en beschikt over fiscaal overgedragen verliezen die zelfs na de beperking zoals
voorgeschreven door artikel 206, § 2, tweede lid, WIB 92 nog steeds aanzienlijk blijven.
Uit de verstrekte prognoses blijkt dat Belco X zelfs na de overname van de aandelen op individuele basis een aanzienlijke
belastbare grondslag (in de grootorde van meer dan 1.000.000 EUR) in de eerstkomende jaren zal hebben. Op individuele
basis zal Belco V na de overname pas in het jaar 2032 een belastbaar resultaat hebben. Ingevolge de fusie zal de
belastbare basis van Belco X tot en met het jaar 2019 verdwijnen. Pas vanaf het jaar 2020 zal de fusie-entiteit weer
een belastbaar resultaat hebben.
Alhoewel de aanvrager ook bepaalde zakelijke overwegingen voor de fusie naar voor brengt, is de DVB van mening
dat deze niet opwegen tegen de fiscale voordelen die met de fusie worden bereikt en dat de fusieverrichting derhalve
niet beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92 (cfr. het arrest van het Europees Hof van Justitie van 10
november 2011 in de zaak C-126/10 Foggia).
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7.2.3 Casus 3 - Buitenlandse fusie
Situatieschets
Een binnenlandse vennootschap Belco X bezit aandelen in twee buitenlandse vennootschappen die beide in hetzelfde
land doch niet in een Lidstaat van de Europese Unie gevestigd zijn. Beide buitenlandse vennootschappen zijn operationele
vennootschappen die in het desbetreffende land onderworpen zijn aan een belasting gelijkaardig aan de Belgische
vennootschapsbelasting.
Organogram

Voorgelegde verrichting
Thans is de groep van plan om deze 2 buitenlandse vennootschappen te fuseren. Deze verrichting kan in het desbetreffende
land worden beschouwd als een ontbinding zonder vereffening en onder een stelsel van fiscale neutraliteit gebeuren.
Als gevolg hiervan zal Belco X in ruil voor de oude aandelen van de overgenomen vennootschap Z nieuwe aandelen
van de overnemende vennootschap Y ontvangen. De groepsstructuur ziet er dan als volgt uit:

Standpunt DVB
Het voorwerp van de aanvraag betreft de fiscale behandeling van de meerwaarde die ten name van Belco X naar
aanleiding van voormelde fusie wordt vastgesteld.
Aangezien in de aanhef van artikel 45, § 1, eerste lid, WIB 92 uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze bepaling betrekking
heeft op aandelen in binnenlandse vennootschappen of in intra-Europese vennootschappen, is de in artikel 45, § 1, eerste
lid, 1°, WIB 92 opgenomen vrijstellingsregeling niet van toepassing op meerwaarden die zijn verkregen of vastgesteld
naar aanleiding van een fusie van twee vennootschappen die niet in de Europese Unie gevestigd zijn. Bovendien is de
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DVB van mening dat de meerwaarden die zijn verkregen of vastgesteld bij de omruiling van aandelen naar aanleiding
van een fusie door overneming, een fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap, een splitsing door overneming,
een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, een gemengde splitsing of een met splitsing gelijkgestelde
verrichting, niet onder de toepassing vallen van het in artikel 192, WIB 92 bedoelde vrijstellingsregime voor verwezenlijkte
meerwaarden omdat de voormelde verkregen of vastgestelde meerwaarden in voorkomend geval het in artikel 45, § 1,
eerste lid, 1°, WIB 92 bepaalde vrijstellingsregime kunnen genieten.
Gelet op het feit dat een fusieverrichting tussen twee niet in de Europese Unie gevestigde vennootschappen niet onder
de toepassing valt van artikel 211, WIB 92 en een dergelijke verrichting internrechtelijk dient te worden aangemerkt als
een fusie zoals bedoeld in artikel 210, § 1, 1°, WIB 92, wordt Belco X in toepassing van de artikelen 208, 209 en 210, §
2, WIB 92 geacht een dividend te hebben verkregen ten belope van het positieve verschil tussen de werkelijke waarde
van de ontvangen aandelen van de overnemende vennootschap en de aanschaffingswaarde van de aandelen van de
overgenomen vennootschap.
Indien in toepassing van artikel 41, § 1, tweede lid, van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen de aandelen van de overnemende vennootschap die door Belco X bij de fusie worden ontvangen
in ruil voor haar aandelen van de overgenomen vennootschap, in de boekhouding zijn opgenomen tegen de waarde
waarvoor de aandelen van de overgenomen vennootschap hierin stonden geboekt, wordt het ten name van Belco X
in aanmerking te nemen dividend dat niet in de boekhouding is uitgedrukt, krachtens artikel 24, 4°, WIB 92 als een
onderschatting van activa belast.
Aangezien de verrichting in het betrokken land plaatsvindt onder een stelsel van fiscale neutraliteit, is niet voldaan aan
de in artikel 202, § 1, 2°, WIB 92, vermelde voorwaarde dat de artikelen 186, 187 of 209 of gelijkaardige bepalingen naar
buitenlands recht op het voormelde dividend zijn toegepast, zodat in voorkomend geval dit dividend niet in aanmerking
komt voor de aftrek van definitief belaste inkomsten.
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7.3 DB – Transfer Pricing

7.3.1 Casus 1 - royaltyvergoeding
Situatieschets
Aanvrager wil bevestiging krijgen dat (i) de royaltyvergoedingen betaald door verschillende Belgische operationele
groepsentiteiten aan een Luxemburgse groepsvennootschap X in overeenstemming is met artikel 185, §2, a WIB92 en
geen aanleiding zal geven tot een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 26, 79 en 207 WIB (ii)
de dienstenvergoeding betaald door de Luxemburgse groepsvennootschap X aan een Belgische groepsvennootschap
Y in overeenstemming is met artikel 185, §2, a WIB92 en geen aanleiding zal geven tot een abnormaal of goedgunstig
voordeel in de zin van de artikelen 26, 79 en 207 WIB in hoofde van Y.
Schema

Voorgelegde verrichting(en)
De Luxemburgse vennootschap X ontvangt royaltyvergoedingen voor software-applicaties die intern ontwikkeld worden
(i.e. x% op de bruto-marge), waarbij Y optreedt als onderaannemer voor het ontwikkelen van software in opdracht van
de Luxemburgse IP vennootschap.
Standpunt DVB
De DVB stelde de royaltyvergoedingen in vraag aangezien o.m. (i) onvoldoende toelichting werd verstrekt wat betreft de
aanwezigheid van enige substantie in Luxemburg (ii) onvoldoende werd aangetoond dat de software van substantieel
belang was voor de gebruikers ervan (iii) onvoldoende verantwoording werd verstrekt omtrent de keuze van de
vergoedingsmethdodieken, …
Aanvrager liet na om te antwoorden op een vragenlijst en liet bij mail weten niet verder te willen gaan met de aanvraag
tot voorafgaande beslissing.

7.3.2 Casus 2 - Financieringsvennootschap
Situatieschets
De Belgische vennootschap X is een USD financieringsvennootschap. In een eerdere aanvraag tot voorafgaande beslissing
stelde de aanvrager voor, teneinde in overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 185, § 2 WIB 92, om een
minimum RoE fiscaal te garanderen, gelet op het feit dat de vennootschap in de beginfase slechts één lening t.b.v. x
USD met looptijd 2 jaar ging verstrekken en aldus nog geen ‘echte’ financieringsvennootschap was.
In de loop van 2011 werd het kapitaal van de vennootschap meermaals verhoogd en werden er 2 nieuwe korte termijn
USD leningen verstrekt.
In het kader van de herinvestering van de oorspronkelijke lening t.b.v. x USD wenst de groep nu een Original Issue
Discount Note (‘OID’) te verstrekken.
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Schema

Voorgelegde verrichting(en)
Een OID betreft een instrument met een uitgifteprijs die lager is dan de terugbetalingprijs op de vervaldag waarbij het
verschil overeenstemt met de tot op de vervaldag gekapitaliseerde interesten. Het instrument wordt zowel voor Belgische
als voor Amerikaanse fiscale doeleinden als een lening (debt) beschouwd (i.e. geen hybride instrument).
Standpunt DVB
De DVB was van oordeel dat de toepassing van de min. ROE diende uitgesplitst te worden over enerzijds alle KT- leningen
en anderzijds de OID. Uit de berekening van de ETR uitgevoerd door de DVB bleek dat de toepassing van de min. ROE
over de totaliteit van de vorderingen tot een ETR van y% leidde en van deze van de gegroepeerde KT leningen en de
afgezonderde OID tot een ETR van z %.
Er werd door de DVB ook gevraagd om aan te tonen dat inmiddels België, en niet een andere buitenlandse
groepsvennootschap, het USD financieringscentrum van de groep was geworden. Dit werd onvoldoende aangetoond.
Aanvrager heeft bij mail zijn dossier ingetrokken.
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7.4 DB – Interne meerwaarden

7.4.1 Inbreng met een opleg in geld van 10%
Groep X is de topholding van een groep exploitatievennootschappen. Groep X is in handen van 3 broers. Daarnaast
houden de 3 broers samen de aandelen aan van nv A, nv B en nv C. Zij wensen de aandelen nv A, nv B en nv C in te
brengen in Groep X met een opleg in geld van 10%.
Volgens de DVB kadert deze verrichting niet binnen het normaal beheer van een privé-vermogen omwille van volgende
redenen:
 bij een vroegere reorganisatie van de aandelen werd de voorkeur gegeven om de aandelen nv A, nv B en nv C hierbij
niet te betrekken;
 binnen de groep werden in het verleden nooit dividenden of tantièmes uitgekeerd aan de aandeelhouders – natuurlijke
personen. De winsten werden binnen de groep behouden;
 de aanwezige geldbeleggingen en liquide middelen maken een aanzienlijk deel uit van het balanstotaal. Door de
aanvragers wordt gesteld dat een aanzienlijk deel van deze middelen beschikbaar is voor de opleg in geld (m.a.w.
overtollig en beschikbaar voor uitkering);
 de opleg in geld wordt op geen enkele wijze afdoende gemotiveerd. Het louter feit dat dit wettelijk voorzien is, volstaat
in deze niet;
 de opleg in geld heeft niet tot doel een eenvoudige ruilverhouding te bekomen tussen de oude en de nieuwe aandelen.
De DVB is van oordeel dat de opleg in geld zijn motivatie vindt in het belastingvrij uitkeren van overtollige liquiditeiten om
de aandeelhouders een zekere vorm van rendement te geven. Derhalve kadert de verrichting niet binnen het normaal
beheer van een privé-vermogen.

7.4.2 Overtollige liquiditeiten en/of geldbeleggingen
Inbreng tegen marktwaarde door de heer A van de aandelen van bvba X in een nog op te richten holdingvennootschap.
De heer A oefent een vrij beroep uit.
De aanvrager wenst de aandelen bvba X in te brengen in een holdingvennootschap om het eigen vermogen van de
“groep” te versterken en op die manier de financiële positie en kredietwaardigheid te vergroten, en dit ter ondersteuning
van de huidige activiteiten en toekomstige investeringsprojecten. Bovendien zou in het kader van opvolging de familiale
controle over de “groep” professioneel verankerd worden, zonder dat het overlijden van een aandeelhouder de continuïteit
kan verstoren.
Uit de balans van bvba X blijkt dat er aanzienlijke geldbeleggingen en liquide middelen aanwezig zijn. In het verleden
werden geen dividenden uitgekeerd, alsook werden zeer beperkte bezoldigingen toegekend. Tevens bezit bvba X een
aantal onroerende goederen in volle eigendom en in vruchtgebruik waaronder de privé-woning van de aanvrager. De
blote eigendom is telkens in handen van de aanvrager.
Uit de ontvangen informatie blijkt dat de toekomstige investeringsprojecten (voorzien binnen bvba X) niet concreet
zijn. Er wordt bijgevolg niet aangetoond dat de beschikbare middelen in bvba X zullen worden aangewend voor deze
investeringsprojecten. Verder biedt de geplande verrichting geen oplossing voor de bezorgdheden van de aanvrager:
mogelijke verkoop op (korte) termijn van (een deel van) de aandelen bvba X aan een professionele partner – de activiteiten
kunnen niet verder gezet worden door de kinderen - die bemoeilijkt zou worden door de aanwezige roerende en
onroerende beleggingen. Een mogelijk alternatief zou kunnen gevonden worden in een partiële afsplitsing van de
roerende en onroerende beleggingen, maar dit werd niet weerhouden door de aanvrager.
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De DVB is, gelet op het feit dat de geplande investeringen niet concreet zijn, en er derhalve niet wordt aangetoond dat
de beschikbare middelen in bvba X daarvoor zullen worden aangewend, de voorgestelde verrichting geen oplossing
biedt voor de bezorgdheden van de aanvrager, van mening dat de geplande inbreng niet kadert binnen het normaal
beheer van een privé-vermogen.

7.4.3 Verkoop aan derden/overtollige liquiditeiten
De aanvrager bezit de totaliteit van de aandelen van 2 exploitatievennootschappen. Hij wenst de aandelen te verkopen
aan een aan nieuw op te richten holdingvennootschap waarin hij een minderheidsbelang van ongeveer 25% zal
aanhouden. De resterende aandelen zullen aangehouden worden door één of meerdere derde partijen. De aanvrager
zal zijn minderheidsparticipatie nog 5 jaar behouden. Een optie zal toegekend worden aan de derde partijen om de
aandelen op dat moment over te nemen.
De marktwaarde van de vennootschappen is groot. De aandelen werden gewaardeerd o.b.v. EBITDA vermeerderd met
een aanzienlijk bedrag aan overtollige liquiditeiten (cash en geldbeleggingen ten belope van 50% van de overnameprijs).
Deze middelen maken de facto geen onderdeel uit van het werkkapitaal en zijn aldus niet nodig om de operationele
activiteiten van de groep te vrijwaren.
De holding zal de aankoop van de aandelen gedeeltelijk financieren met een kapitaalsinbreng (20%) en een externe
bankfinanciering (30%). Het saldo (50%) zal op korte termijn verschuldigd blijven als rekening-courant aan de aanvrager.
Deze verrichting is volgens de DVB fiscaal geïnspireerd aangezien
 er in het verleden nooit dividenden of tantièmes uitgekeerd werden;
 er steeds een minimale bezoldiging werd uitgekeerd;
 derhalve alle resultaten en middelen opgepot werden binnen de exploitatie-vennootschappen;
 onmiddellijk na de verkoop de overtollige liquiditeiten uit de exploitatie-vennootschappen opstromen om de rekeningcourant schuld af te lossen.
Het is dan ook overduidelijk dat een deel van verkoopprijs betrekking heeft op voorheen opgepotte middelen/reserves
die niet via dividenduitkering maar via een verkoop van de aandelen belastingvrij uit de exploitatievennootschappen
worden gehaald.

7.4.4 Geheel van verrichtingen/ﬁscaal geïnspireerde verrichtingen
7.4.4.1 Casus 1
De aanvragers zijn allen minderheidsaandeelhouders van een groep. Zij zijn afstammelingen van de oorspronkelijke
oprichter. Het merendeel van de aandeelhouders is niet actief in de groep. Periodiek wordt een businessplan opgesteld
met aandeelhoudersafspraken. Op dat ogenblik kan de individuele aandeelhouder uittreden (uitkoop door de andere
aandeelhouders – natuurlijke personen) of zich verder verbinden voor de volgende periode. De groep keert geen
dividenden uit. De winsten worden geïnvesteerd in de groep. Er werd beslist om tegen het einde van de huidige periode
een marktbevraging te organiseren met als doel de verkoop van de groep. Gelet op de recente ontwikkelen (gewijzigde
prognoses en sterke groei) zijn een aantal aandeelhouders overtuigd dat een verkoop niet de beste strategische oplossing
is voor de groep. Zij wensen de groep te behouden. Om de overige aandeelhouders te overtuigen om aandeelhouder
te blijven en blijvend te investeren in de groep met het oog op verdere waardecreatie maar met de hieraan verbonden
risico’s is – volgens de hen – een attractief voorstel nodig en werd volgend scenario voorgelegd aan de DVB.
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Een nieuwe holdingvennootschap wordt opgericht door de aandeelhouders die wensen te blijven. Een deel van hun
aandelen in de Belgische groep brengen ze in. Het resterende deel verkopen ze aan de holding die eveneens de aandelen
koopt van zij die wensen uit te treden. Door een bepaald rendement aan te bieden (door de verkoop van de aandelen)
wenst men de aandeelhouders te overtuigen om te blijven.
De DVB had geen problemen met de uitkoop van de aandeelhouders die wensen uit te treden. Anderzijds is de gemengde
inbreng/verkoop door zij die wensen te blijven duidelijk fiscaal geïnspireerd. De gemengde verrichting wordt opgehangen
aan het feit van een gelijke behandeling tussen de uittreders en de blijvers alhoewel de verrichting niet dezelfde is. De
uittreders kunnen belastingvrij hun aandelen verkopen en daarom moeten ook de blijvers (belastingvrij) vergoed worden
door een gedeeltelijke verkoop en inbreng waarbij de huidige meerwaarde vastgeklikt wordt in het kapitaal van de
nieuw op te richten holding. De enige motivering die werd aangebracht voor de gedeeltelijke verkoop is het toekennen
van een zeker rendement aan de aandeelhouders, een rendement dat eveneens kan toegekend worden middels een
dividenduitkering of een inkoop eigen aandelen. Bovendien moeten aandeelhouders overtuigd worden om te blijven met
economische argumenten zoals een businessplan en de economische vooruitzichten en niet met fiscale argumenten
zoals het realiseren van een belastingvrije meerwaarde. Derhalve heeft de DVB geoordeeld dat deze verrichting zuiver
fiscaal geïnspireerd is en dus niet kadert binnen het normaal beheer van een privé-vermogen.

7.4.4.2 Casus 2
De aanvrager bezit de aandelen van 3 vennootschappen nv A, nv B en nv C. Recent vond een partiële splitsing van nv
A plaats waarbij een aanzienlijke hoeveelheid roerende waarden werd afgesplitst naar de nieuw opgerichte nv B en een
onroerend goed samen met een som geld afgesplitst werd naar de reeds bestaande patrimoniumvennootschap nv C.
Zeer korte tijd na de voormelde partiële splitsing wenst de aanvrager de aandelen van nv B in te brengen in nv C waardoor
nv C over een aanzienlijk gestort kapitaal zal beschikken. Deze inbreng heeft tot doel de kredietwaardigheid van nv C
te verhogen en toch het bestuur van beide vennootschappen gesplitst te kunnen voeren.
Gelet op het geheel van de verrichtingen (partiële splitsing gevolgd door inbreng) werd door de DVB geoordeeld dat deze
verrichting niet kadert binnen het normaal beheer van het privé-vermogen. De verrichting is louter fiscaal geïnspireerd.
Aangezien nv C een actieve patrimoniumvennootschap is en behoefte heeft aan middelen, had de aanvrager reeds bij
de partiële splitsing hiermee rekening kunnen houden. Uit het aangeleverde zakenplan blijken trouwens geen concrete
investeringen die meer middelen vereisen dan deze reeds voorhanden binnen nv C. Bijkomend kan gesteld worden
dat met een fusie tussen nv B en nv C hetzelfde resultaat bereikt kan worden. Het eigen vermogen, als basis voor de
kredietwaardigheid, is bij fusie identiek aan dat bij inbreng, enkel de samenstelling is anders. Wat betreft het bestuur
kunnen tevens binnen de gefuseerde entiteit onderscheiden bestuursbevoegdheden vastgelegd worden.

7.4.4.3 Casus 3
Een echtpaar bezit alle aandelen van bvba D. Bvba D is de Belgische houdstervennootschap van een buitenlandse
groep. Bvba D is 100% aandeelhouder van Bvba A die op haar beurt 100% aandeelhouder is van de buitenlandse
holdingvennootschap B die de participaties aanhoudt in de exploitatievennootschappen. Een aantal jaren geleden
verkochten de aanvragers hun participatie in de buitenlandse holdingvennootschap B aan bvba A, een eigen vennootschap.
De financiering van deze aankoop gebeurde middels een opstroom van dividenden uit de exploitatie-vennootschappen.
In het kader van een management-buy-out zal het echtpaar een nieuwe Belgische vennootschap oprichten Belco die
samen met de 3 persoonlijke holdingvennootschappen van het management (buitenlandse rijksinwoners) een buitenlandse
vennootschap zal oprichten. Belco zal 49% van de aandelen bezitten en de 3 persoonlijke holdingvennootschappen
elk 17%. Vervolgens zal het echtpaar alle aandelen bvba D verkopen aan de buitenlandse vennootschap. Bvba D bezit
aanzienlijke liquiditeiten. Op termijn zal het echtpaar volledig uittreden uit de groep en zal ook Belco verkocht worden.
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Uit de aangeleverde documenten blijkt dat het management enkel actief is in de exploitatievennootschap en dat zij
geïnteresseerd zijn in een aandelenovername. Het is hun bedoeling om samen rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de
meerderheid te verwerven van de aandelen van de buitenlandse holdingvennootschap B.
De DVB is van oordeel dat deze verkoop van aandelen bvba D aan een vennootschap waarvan men onrechtstreeks, middels
Belco, 49% van de aandelen bezit en waarbij het de bedoeling is om op termijn ook de aandelen Belco te verkopen,
niet kadert binnen het normaal beheer van een privé-vermogen. Temeer omdat het management niet geïnteresseerd
in bvba D, noch in bvba A en zij uiteindelijk enkel de buitenlandse holdingvennootschap B wensen over te nemen. Het
echtpaar wenst de aandelen bvba D, inclusief de aanwezige liquiditeiten, te verkopen daar waar het logischer is dat
bvba A (een deel van) haar participatie in de buitenlandse holding B verkoopt. De voorgelegde verrichting is duidelijk
fiscaal geïnspireerd.
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7.4.4.4 Casus 4
De broers X en Y bezitten elk een persoonlijke holdingvennootschap nv X en nv Y. Nv X en nv Y bezitten elk 50% van
een buitenlandse holdingvennootschap A, alsook aanzienlijke liquiditeiten en geldbeleggingen en een vordering op de
respecitievelijke aandeelhouder – natuurlijk persoon. Enkele jaren geleden verkochten de broers hun aandelen van de
buitenlandse holding A aan hun respectievelijke buitenlandse holding X en Y. Vervolgens werden de aandelen X en Y
ingebracht in nv X en nv Y en werd overgegaan tot de liquidatie van X en Y.
De broers hebben het voornemen om nog slechts met 1 gezamenlijke holding te werken en wensen hun aandelen nv X
en nv Y in te brengen in nieuw op te richten holding Z. Nadien zullen nv X en nv Y geliquideerd worden.
Gelet op de ontoereikende motivering waarom voor deze verrichting geopteerd wordt en de aanwezigheid van een
valabel alternatie (fusie nv X en nv Y) kadert deze verrichting niet binnen het normaal beheer van het privé-vermogen.
Vervolgens werd volgend stappenplan voorgelegd:
 liquidatie van nv X en nv Y waarbij de liquidatiebonus naast een uitkering in cash tevens de aandelen A omvat, alsook
de vorderingen op de heren X en Y. De liquidatiebonus zou onderworpen worden aan een RV van 10%
 onmiddellijk gevolgd door de inbreng tegen marktwaarde door beide broers van hun aandelen A in een nieuw op te
richten gezamenlijke holdingvennootschap.
In casu werd geoordeeld door de DVB dat de opeenvolgende verrichtingen (liquidatie gevolgd door inbreng) fiscaal
geïnspireerd zijn en tot doel hebben de overtollige liquiditeiten uit de vennootschappen te halen met een RV van 10%,
de schulden van de aandeelhouders – natuurlijke personen recht te zetten en een hoog gestort kapitaal te creëren daar
waar de meest logische verrichting bestaat uit een uitkering van overtollige liquiditeiten als dividend (RV 25%) en fusie
van nv X en nv Y. Een mogelijke toepassing van artikel 344, §1, WIB 92 kan i.c. niet uitgesloten worden.
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7.4.5 Gewenst doel kan bereikt worden zonder of met beperkte step-up
7.4.5.1 Casus 1
De heer en mevrouw Q-P (aanvragers) wensen hun aandelen in vennootschap X (actief in sector A en B) in te brengen
in een nieuw op te richten Holdco, gevolgd door een partiële afsplitsing van activiteitssector A naar een nieuw op te
richten Newco. De meerderheid van de aandelen van Newco (51%) zou nadien door Holdco verkocht worden aan een
derde-investeerder (nieuw op te richten vennootschap) waarin de heer Q vermoedelijk een minderheidsparticipatie
zou aanhouden. Enkele jaren geleden werd aan X een gunstige voorafgaande beslissing verleend waaruit blijkt dat de
vennootschap in aanmerking komt voor de aftrek voor octrooi-inkomsten (activiteitssector B).
Na voormelde verrichtingen zou de structuur bestaan uit Holdco met hieronder 100% van de aandelen in vennootschap
X (die nadien haar naam zou wijzigen) en 49% van de aandelen in Newco (actief in sector A).

De aanvraag strekt er ondermeer toe de bevestiging te verkrijgen dat de aanvragers bij de inbreng van hun aandelen
X in Holdco niet zullen belast worden op de meerwaarde op basis van artikel 90,9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92.
De DVB is van mening dat de geplande inbreng van de aandelen X in Holdco, waarbij ondermeer de zeer hoge waarde
van activiteitssector B zal uitgedrukt worden in het kapitaal van HoldCo, niet als een normaal beheer van privé-vermogen
kan worden beschouwd.
De door de aanvragers gewenste doelstelling m.n. de aanpassing van de groepsstructuur om verdere groei van
activiteitssector A toe te laten maar met behoud van de volledige controle over activiteitssector B, kan evengoed bereikt
worden zonder voorafgaande inbreng van de aandelen X in HoldCo.
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7.4.5.2 Casus 2
Inbreng door de heer en mevrouw A-B van hun aandelen van de bvba X, die actief is in sector y, in een op te richten
Newco. De aanvragers hebben kinderen (twintigers) die niet actief zijn in de onderneming. Door de bvba X worden geen
dividenden uitgekeerd.
De verrichting is geïnspireerd door successierechtelijke motieven maar het is niet de bedoeling dat de aandelen Newco
op korte termijn worden ingepast in de successieplanning van de aanvragers.
De in de bvba X aanwezige financiële middelen bestaan vnl. uit geldbeleggingen die in de loop der jaren werden
opgebouwd (ongeveer 70% van het balanstotaal) en een beperkt bedrag aan liquiditeiten (de vennootschap heeft weinig
liquiditeiten nodig voor haar werking).
Door de aanvragers wordt verdedigd dat de geldbeleggingen geen overtollige middelen vormen voor de vennootschap.
Het is hun uitdrukkelijke wens om de gehele portefeuille, in ieder geval op lange termijn, in de vennootschap te behouden
en niet over te brengen naar hun privé-vermogen (door bijvoorbeeld een dividenduitkering in natura).
De DVB is van mening dat er, gelet op de door de aanvragers aangehaalde motivering, geen enkele noodzaak is om
over te gaan tot de geplande inbreng. De gewenste doelstelling van de aanvragers, m.n. hun successieplanning, kan
in de voorliggende situatie evengoed worden gerealiseerd op het niveau van vennootschap X.
In subsidiaire orde is de DVB bovendien van mening dat, indien een inbrengverrichting aan de orde zou zijn, de in de
bvba X aanwezige geldbeleggingen wel degelijk als overtollig dienen te worden aangemerkt.

7.4.5.3 Casus 3
De aanvrager bezit de aandelen van een exploitatievennootschap nv X alsook deze van een managementvennootschap
nv Y. Nv X bezit tevens het bedrijfspand en heeft een aantal gebouwen in vruchtgebruik (de blote eigendom is in handen
van de aanvrager). Daarnaast bezit nv X een aanzienlijk bedrag aan geldbeleggingen. Nv Y is eveneens in het bezit van
een aantal onroerende goederen.
De aanvrager wenst zijn vennootschapsstructuur om te vormen tot een transparante aandeelhoudersstructuur bestaande
uit een nog op te richten holdingvennootschap met daaronder nv X en nv Y. Tevens zou hij het beheer van de roerende
goederen (geldbeleggingen) onderbrengen in de holding en dat van de onroerende goederen in nv Y.
Volgende verrichtingen werden voorzien:
 oprichting van de holdingvennootschap
 inbreng van nv X en nv Y
 partiële splitsing van nv X waarbij het onroerend goed afgesplitst zou worden naar nv Y
naar de holding

en de geldbeleggingen

De DVB is van mening dat de gewenste eindstructuur in casu eveneens kan bereikt worden door de partiële splitsing van
nv X door te voeren vóór de inbreng van de aandelen in de holding. Door de voorgestelde verrichting wordt een hoger
gestort kapitaal gecreëerd. De enige motivatie aangehaald om de volgorde van de verrichtingen te wijzigen is fiscaal.
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7.4.5.4 Casus 4
Inbreng door de aanvrager van de aandelen van de Luxemburgse vennootschap X in de recent opgerichte Belgische
vennootschap Y. In de groepsstructuur bevinden zich meerdere buitenlandse tussenholdings (zie schema) die een aantal
jaar geleden vnl. omwille van fiscale redenen werden gecreëerd en die van zodra als mogelijk, samen met vennootschap
X, zouden geliquideerd worden.
De groep oefent een belangrijke exploitatieactiviteit uit die ondergebracht is in de buitenlandse holding Z (de topvennootschap
van een groep met meerdere subholdings en dochtervennootschappen). Daarnaast wenst de aanvrager een totaal
nieuwe activiteit A uit te bouwen vanuit België. Hieromtrent werd reeds een acquisitie verricht maar bij gebrek aan een
Belgische structuur op dat ogenblik, werden de aandelen ondergebracht in de buitenlandse structuur. Enige tijd later
werden bijkomende investeringen m.b.t. de nieuwe activiteit A verricht (aankoop participaties) vanuit de nieuw opgerichte
Belgische vennootschap Y, die gefinancierd werden met een lening aangegaan bij Z.
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Vennootschap Y zou in eerste instantie instaan voor het beheer, de ondersteuning, de algemene leiding, enz. van de
vennootschappen die actief zijn in de nieuwe sector A maar zou op termijn waarschijnlijk ook actief zijn voor de andere
groepsvennootschappen.
Als motivering voor de geplande inbreng wordt successieplanning, het creëren van de mogelijkheid tot investeren in
België en het “verbelgischen” van de groep aangehaald.
De DVB is van mening dat de geplande inbreng geen noodzaak vormt om voormelde doelstellingen te bereiken. De
gewenste successieplanning had ook kunnen plaatsvinden vanuit de structuur zoals die bestond op het ogenblik van
de aanvraag en voor het “verbelgischen” van de groep had de maatschappelijk zetel van de Luxemburgse topholding
kunnen verplaatst worden. De nieuwe bijkomende activiteit A had bovendien (verder) ontwikkeld kunnen worden vanuit
de bestaande structuur in plaats van hiervoor een nieuwe Belgische vennootschap (Y) op te richten die een beroep
moest doen op middelen van Z om haar acquisities te verrichten.
Er wordt tevens opgemerkt dat het weinig logisch lijkt om de buitenlandse holding boven holding-structuur waarin
een zeer belangrijke exploitatie-activiteit is ondergebracht, in te brengen in een nieuwe (in casu kort na de aanvraag
opgerichte) Belgische vennootschap die (in eerste instantie) enkel als holding zou fungeren voor de vennootschappen
die actief zijn in de nieuwe sector.
De geplande inbreng van de hele Luxemburgse groep in een Belgische vennootschap, met creatie van een meer dan
aanzienlijk kapitaal, lijkt vooral fiscaal geïnspireerd.

7.4.6 Holding boven holding
Inbreng door de heer A van de aandelen die hij aanhoudt in de bvba X en door mevrouw B (echtgenote van A) van de
aandelen die zij aanhoudt in de bvba Y in een nieuw op te richten holdingvennootschap Holdco.
De bvba X is enkele jaren geleden opgericht door inbreng van de aandelen van de nv Z. De bvba X is een actieve
holdingvennootschap waarvan de aandelen voor 100% in volle eigendom toebehoren aan het eigen vermogen van de
heer A. De bvba X bezit momenteel 100%-deelnemingen in meerdere onderliggende vennootschappen, allen actief
in dezelfde sector. Zij bezit ook nog 50%-participaties in enkele vennootschappen waarvan de overige 50% van de
aandelen toebehoort aan de bvba Y.
Ter informatie wordt meegegeven dat bij de inbreng van de aandelen van de nv Z in de bvba X een hoog gestort kapitaal
werd gecreëerd waarvan enkele jaren later een aanzienlijk bedrag werd uitgekeerd via kapitaalverminderingen.
De bvba Y die enkele jaren terug werd opgericht, verricht bepaalde activiteiten voor de groep van de heer A en houdt
50%-participaties aan in enkele vennootschappen (zie hiervoor). De aandelen van de bvba Y worden voor 100%
aangehouden door mevrouw B.
De echtgenoten wensen thans hun aandelen te centraliseren in één familiale holdingvennootschap (commanditaire
vennootschap op aandelen) om o.a. de overdracht van de groep naar hun (niet binnen de groep actieve) kinderen voor
te bereiden.
Gevraagd naar de reden van het ontstaan van de 2 holdings werd verwezen naar familiale aspecten waarbij het
vermogen van de vader van de heer A werd overgedragen aan een holding die tot het eigen vermogen van de zoon
behoorde, zodat er geen vermenging was met het vermogen van de schoondochter. Nu de aanvragers het niet langer
noodzakelijk achten om hun vermogens strikt gescheiden te houden, willen ze deze samenbrengen in één familiale
holdingvennootschap d.m.v. inbreng.
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De DVB is van mening dat de voorgenomen inbreng niet kadert in het normaal beheer van een privé-vermogen. Immers,
i.p.v. boven de reeds bestaande holdings nog een holding te creëren, kan het gewenste resultaat even goed bereikt
worden door de bestaande holdings te fuseren.

7.4.7 Geen afdoende motivering
7.4.7.1 Casus 1
Inbreng door de 3 familiale aanvragers van hun aandelen (elk 1/3e) in de exploitatievennootschappen X en Y in hun
respectievelijke managementvennootschappen die dan hun persoonlijke holdings zouden worden.
De geplande inbreng is louter geïnspireerd door een mogelijks uittreden op lange termijn van één van de drie aanvragers.
Successieplanning is niet aan de orde.
De DVB is van mening dat, gelet op het feit dat de uittreding van één van de aanvragers niet concreet is, de geplande
inbreng niet als een normaal beheer van privé-vermogen kan worden beschouwd.
7.4.7.2 Casus 2
Inbreng door de heer A en zijn echtgenote van hun aandelen in de vennootschap Y, een consultancyvennootschap
waarvan de heer A zaakvoerder is, in een nog op te richten NewCo. Vennootschap Y oefent een mandaat uit als CEO
in de beursgenoteerde vennootschap Z en is aangesteld als bestuurder in deze vennootschap. Bovendien bezit Y
een aanzienlijk bedrag aan geldbeleggingen en drie appartementen, waarvan er 2 zeer recent door de vennootschap
aangekocht werden.
De reden die aangehaald wordt voor de geplande inbreng is dat de aanvrager in de toekomst het in vennootschap Y
opgebouwde vermogen wenst af te zonderen zodat het niet onderhevig blijft aan het ondernemingsrisico, meer bepaald
de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zou kunnen gebeuren door dit vermogen als dividend uit te keren aan Newco die
naar de toekomst toe zou functioneren als investeringsvehikel. Daarnaast wenst de heer A zijn kinderen en echtgenote
meer te betrekken bij het opgebouwde vermogen en zou de verkregen structuur aan de heer A toelaten om te starten
met zijn successieplanning.
De DVB is van mening dat de geplande inbreng niet kadert in het normaal beheer van een privé-vermogen. De activiteit
van Y, met name het uitoefenen van het mandaat als CEO/bestuurder in vennootschap Z, is persoonsgebonden en
beperkt in tijd. Bovendien werden zeer recent nog onroerende goederen verworven door Y, waarbij de aanvrager er
dus zelf voor koos om deze investeringen bloot te stellen aan het risico inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Indien het
risico dermate belangrijk zou zijn, kan men er van uitgaan dat de aanvrager dit onroerend goed op een andere manier
zou verworven hebben.

7.4.8 Verrichting volgend op een eerder door de DVB niet goedgekeurde verrichting die
toch werd doorgevoerd
Inbreng in natura door respectievelijk de heren A, B (zoon van A) en C (een derde die actief is binnen de groep) van hun
aandelen in de holdingvennootschap X en de exploitatievennootschap Y, in een door elk van hen nieuw op te richten
holdingvennootschap: Holding A bvba, Holding B bvba en Holding C bvba. X bezit, sinds enkele jaren (zie verder) de
aandelen van de exploitatievennootschap L die op haar beurt de aandelen bezit van de exploitatievennootschap K.
Er wordt tevens een beslissing gevraagd omtrent de verkoop door de heer D (broer van A) van zijn aandelen X en Y aan
voormelde nieuw op te richten holdings. Hij wenst uit te treden uit de groep. Ook de heer A is van plan om op korte termijn
uit te treden maar wenst toch over te gaan tot het oprichten van een holding d.m.v. inbreng van zijn aandelen X en Y.
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Vooreerst wordt opgemerkt dat in het verleden reeds een verrichting werd voorgelegd aan de DVB die negatief
werd beoordeeld. Het betrof de verkoop door de broers A, D, E en F van hun minderheidsbelang (elk 25%) in de
werkvennootschap NV K aan de werkvennootschap L. Tezelfdertijd zouden de aandelen van L (in het bezit van 2
aandeelhouders-groepsvennootschappen), worden verkocht aan een nieuw op te richten holding X. In deze holding
zouden de broers A en D samen een participatie bezitten van 49 % (respectievelijk 24% en 25%) en de zoon B en de
derde, de heer C, samen 51% bezitten (respectievelijk 27% en 24%). De heer A zou in de nieuwe holding benoemd
worden als zaakvoerder.
Uit de nieuwe aanvraag blijkt dat voormelde verrichting toch werd doorgevoerd zodat in de huidige structuur de
aandelen L (met onderliggende dochter K) worden aangehouden door de holding X, waarvan de aanvragers A, B, C en
D aandeelhouder zijn. Enige tijd later werd door diezelfde aandeelhouders persoonlijk (en niet via holding X) een nieuwe
dochtervennootschap opgericht m.n. Y (nog in opstartfase).
De DVB merkt op dat de thans geplande verrichtingen dienen bekeken te worden in het geheel van de verrichtingen
die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Hiermee rekening houdend en mede gelet op het gebrek aan motivering
inzake de geplande inbreng door de heer A van zijn aandelen X en Y in een nieuw op te richten holding, kan de DVB zich
niet gunstig uitspreken over het geheel van de voorgestelde verrichtingen. De overgang naar de jonge generatie m.n.
de heren B en C had, zoals indertijd reeds opgemerkt door de DVB en meegedeeld aan de aanvragers, reeds kunnen
voorbereid worden n.a.v. de oprichting van holding X (bij oprichting van X door de heren B en C had deze vennootschap
ten gepaste tijde kunnen overgaan tot de uitkoop van de oudere generatie).
Door de raadgever werden vervolgens nog enkele alternatieven voorgesteld. Aangezien hieruit duidelijk bleek dat het
opzet van de heer A er in bestond om de waarde van zijn aandelen X en Y uit te drukken in een nieuw op te richten
holding, werden deze evenmin aanvaard door de DVB.

7.4.9 Waardering
De aanvrager bezit aandelen van twee exploitatievennootschappen. Hij wenst deze vennootschappen in te brengen in
een nieuw op te richten Belgische holding in het kader van een centralisatie van de aandelen, versterking van het eigen
vermogen en successieplanning (op middellange termijn).
Een waarderingsverslag werd bezorgd. In dit verslag werd slechts één waarderingsmethode gehanteerd, m.n. waardering
o.b.v. discounted cash flow. Er wordt bijgevolg enkel rekening gehouden met toekomstige geldstromen. Een waardering
o.b.v. het eigen vermogen wordt niet weerhouden aangezien deze niet representatief geacht werd (één van beide
vennootschappen werd zeer recent opgericht).
Deze waardering werd door de DVB niet aanvaard aangezien slechts gebruik werd gemaakt van 1 methode en bovendien
blijkt dat de dienstverleningsovereenkomst door de opdrachtgever niet afgesloten werd met de vennootschap maar
met de aandeelhouder - natuurlijk persoon, dat de overeenkomst nog slechts 5 jaar loopt en dat deze op elk moment
eenzijdig door de opdrachtgever kan opgezegd worden zonder vergoeding. Bijgevolg kan een waardering o.b.v. enkel
een rendementsmethode niet aanvaard worden.
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7.4.10 Inbreng van aandelen – Kapitaalvermindering na 3 jaar
In 2007 werd een gunstige beslissing gegeven inzake de inbreng, door de drie broers-aanvragers, van hun respectievelijke
participatie in de exploitatietak van de groep in hun eigen respectievelijke holding. Hierbij werden zeer belangrijke
meerwaarden gerealiseerd.
Behalve de overdracht naar de volgende generatie, bestond één van de aangehaalde rechtvaardigingen voor de oprichting
van die drie nieuwe holdings inzonderheid uit de ontwikkeling van nieuwe activiteiten eigen aan elke familietak binnen
hun eigen holding.
In 2013 werd een nieuwe aanvraag tot voorafgaande beslissing ingediend die betrekking had op de herstructurering
van de tak onroerend goed: dezelfde aanvragers wensten hun respectievelijke deelneming in de onroerend goed tak
van de groep in te brengen in hun drie in 2007 opgerichte eigen holdingvennootschappen.
Uit de jaarrekeningen van de drie holdings is gebleken dat iets meer dan drie jaar na de inbreng van de exploitatietak
zeer belangrijke kapitaalverminderingen werden doorgevoerd door de drie holdings door effectieve terugbetaling aan
de aandeelhouders (de drie aanvragers). Die kapitaalverminderingen waren mogelijk deels door de opstroom van
uitzonderlijke dividenden en voor het saldo door het aangaan van een banklening. De terugbetaling van de banklening
zal zeker nog een opstroom van dividenden vereisen in 2014 en misschien zelfs later.
De terugbetalingen van kapitaal zijn gedaan ten koste van de goede financiële gezondheid van de groep en haar
dochterondernemingen. Er werden aan de groep niet alleen eventuele middelen onthouden maar er werden ook
schulden aangegaan. De motivering inzake de investeringen per familiale tak heeft vooral toegelaten om interne
inbrengmeerwaarden te realiseren en het gestort kapitaal uit te keren. Onder deze omstandigheden kan geen nieuwe
gunstige beslissing worden toegekend.

7.4.11 Verkoop van aandelen
7.4.11.1 Casus 1
De ouders zijn aandeelhouders ten belope van 100% van een Belgische holding A die op haar beurt zelf 100% aanhoudt
van een onroerend goed vennootschap naar Europees recht. De structuur werd minder dan 10 jaar geleden opgezet
door een quasi-inbreng (gedeeltelijke verkoop). De verkoopprijs werd betaald door een opstroom van dividenden.
De echtgenoten overwegen om een schenking te doen aan hun kinderen van hun aandelen van de Belgische holding
A. Vervolgens zouden de kinderen een Belgische Newco oprichten door inbreng van een klein deel van de aandelen
A. De Newco C zou dan overgaan tot de aankoop van de rest (99%) van de aandelen A. De schuld zou ingeschreven
worden op de rekening-courant van het passief van C en zou terugbetaald worden dankzij de opstroom van dividenden.
De voorgelegde motivering om de verkoop te rechtvaardigen is weinig overtuigend.
De verrichting werd geweigerd om diverse redenen : belangrijke recent gerealiseerde interne meerwaarde, afwezigheid
van andere overtuigende motivering dan fiscale, oprichting van een tweede holding boven de eerste met een tweede
fiscale step-up, snelle van belasting vrijgestelde cashuitkeringen.
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7.4.11.2 Casus 2
Verkoop van de exploitatievennootschap door de ouders aan een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.
VA) Newco die hun twee kinderen als stille vennoten zouden oprichten, en waarvan de ouders als statutair zaakvoerder
zouden worden benoemd.
De prijs zal voor een deel (30%) worden omgezet in een overdraagbare lijfrente. De schuldvordering met betrekking tot
de rest van de verkoopprijs zou onmiddellijk het voorwerp uitmaken van een schenking aan de twee kinderen, en zal voor
een gedeelte worden aangezuiverd binnen de twee jaar en voor een gedeelte worden omgezet in een kapitaalverhoging
bij Newco.
De betalingen met betrekking tot de lijfrente en de gedeeltelijke terugbetaling van de schuldvordering brengen een
belangrijke cashstroom naar de natuurlijke personen te weeg in een korte tijdsperiode (twee jaar). Deze vaststelling is
in tegenstelling met de uiteengezette ontwikkelingsprojecten van de Groep om de verrichting te rechtvaardigen.
Tenslotte zijn belangrijke voorheen opgebouwde liquide middelen aanwezig bij de exploitatievennootschap die nooit
dividenden heeft uitgekeerd.

7.4.12 Inbreng en verkoop van aandelen
Ingevolge het recent overlijden van vader, en de eerste verdeling van de nalatenschap die erop volgde, hebben twee van
de drie kinderen de familiegroep geërfd, met als last het deel te betalen van het derde, niet bij de groep betrokken, kind.
De twee bij de opvolging betrokken kinderen overwegen om een Newco op te richten aan wie zij een belangrijk gedeelte
van hun participaties zouden verkopen en de rest zouden inbrengen. De uit de verkoop voortvloeiende verkoopprijs zou
dienen om de betaling van de opleg aan de uittredende broer te financieren.
Er werd vooreerst vastgesteld dat in een recent verleden reeds interne meerwaarden werden gerealiseerd, gevolgd door
een kapitaalvermindering. Vervolgens is gebleken dat een gedeelte van de opleg reeds betaald werd door de aanvragers
en dat het aantal door de aanvragers te verkopen aandelen bijgevolg verminderd zou moeten worden.
De voor de nalatenschap weerhouden waarde van de groep werd niet medegedeeld aan de DVB, vanwaar de afwezigheid
van vergelijkingspunten die het waarderingsrapport van de groep op het ogenblik van de voorgelegde verrichtingen van
inbreng/verkoop zou kunnen bevestigen.
Tenslotte heeft de DVB de aanwezigheid van belangrijke liquide middelen in de groep vastgesteld, deze liquide middelen
werden niet gerechtvaardigd.
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7.5 DB – Toegestaan abnormaal of
goedgunstig voordeel en beroepskosten
Situatieschets
De vraag betrof de afwezigheid van abnormale of goedgunstige voordelen zoals bedoeld in de artikelen 26, 79 en
207, tweede lid WIB 92 en de aftrekbaarheid als beroepskost in de zin van artikel 49 WIB 92 naar aanleiding van de
kwijtscheldingen van schuldvordering in het kader van de vereffening van de vennootschappen.
Voorgelegde verrichting
De Belgische vennootschappen A, B, C, D, E en F wensen al hun vorderingen op elkaar definitief kwijt te schelden
in het kader van hun vereffening. De buitenlandse groepsvennootschappen G en I zullen hun schuldvorderingen
niet op alle Belgische vennootschappen volledig kwijtschelden. Zij zullen de schulden ten belope van maximaal de
fiscaal overdraagbare verliezen op het ogenblik van de vereffening kwijtschelden. Gelet op het feit dat de schulden in
drie vennootschappen (A, B en E) groter zijn dan het bedrag aan fiscaal overdraagbare verliezen, zou een volledige
kwijtschelding van schuld aanleiding geven tot het ontstaan van een belastbaar fiscaal resultaat, wat een belastingschuld
zou doen ontstaan en een faillissement onvermijdelijk zou maken.
A, B, C, D, E en F hebben allen een negatief eigen vermogen en een aanzienlijk bedrag aan fiscale overdraagbare verliezen.
Door deze vennootschappen te vereffenen, wenst de heer X enkel de groep, die reeds jaren geen – nooit sedert de
opstart in België - activiteit heeft, op een ordentelijke manier volledig stop te zetten, zonder zijn commercieel en financieel
aanzien ten opzichte van zijn huidige handelspartners in het gedrang te brengen.
K en L, allebei gevestigd in het buitenland, zullen na de vereffening van de onderliggende vennootschappen ook
worden ontbonden en vereffend. De heer X is bestuurder in K. K heeft geen aandeelhouders en bestaat in feite uit een
doelgebonden afzonderlijk vermogen.
Er werd verduidelijkt dat K op regelmatige basis funding verschaft aan de groep via A.
Alle aandelen van de groep zijn eigendom van K. De buitenlandse vennootschap J behoort niet tot de groep. Tot eind
jaar N was de heer X CEO van J. Dit is de reden waarom deze vennootschap ook vorderingen heeft op de betrokken
Belgische vennootschappen. I is ook een vennootschap die is ondergebracht in K, maar maakt geen deel uit van de groep.
Toen K aandeelhouder is geworden van de groep, hadden de vennootschappen reeds een negatief eigen vermogen. Bij
de overname had de heer X de intentie om projecten te realiseren in België. Deze projecten zouden worden gefinancierd
door J, waar de heer X CEO van was.
Bij de overname heeft de heer X in eerste instantie beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschappen A, B,
C en E te verplaatsen naar België, aangezien het de bedoeling was om projecten te realiseren in België. In de periode
sinds de zetelverplaatsing tot jaar N werden geen interessante opportuniteiten geïdentificeerd en werd de Belgische
markt ook niet actief genoeg bewerkt. Aangezien de heer X eind jaar N J heeft verlaten, heeft de raad van bestuur van
J beslist om geen financiering voor projecten toe te kennen. Bij gebrek aan de nodige financieringsmogelijkheden, was
er geen andere mogelijkheid dan de werkzaamheden te stoppen. In dat verband heeft de heer X er nu voor geopteerd
de vennootschappen te vereffenen. De facto zijn er nooit activiteiten geweest in België.
Voor de intercompany schulden en vorderingen bestaan geen schriftelijke overeenkomsten.
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Standpunt DVB
De door de aanvragers (met name A, B, C, D, E en F) uiteengezette motivering toont niet aan dat de diverse kwijtscheldingen
van schuldvordering door A, B, D, E, F, G, I en K worden gedaan om hulp te bieden aan de ondernemingen van de
groep in moeilijkheden (met name aan A, B, C, D, E en F), inzonderheid de hulp die wordt verleend om het eigen
commercieel en financieel aanzien hoog te houden. Er wordt niet aangetoond dat een faillissement van de betrokken
Belgische vennootschappen een negatieve invloed zou uitoefenen op het commercieel en financieel aanzien en de
kredietwaardigheid en het omzetcijfer van de andere vennootschappen van de groep. Uit volgende elementen beslist
de DVB ongunstig:
(i)

niet alleen de ondernemingen van de groep in moeilijkheden, namelijk de aanvragers A, B, C, D, E en F zullen
vereffend worden, maar de volledige groep zal vereffend worden, met uitzondering van M die zal worden verkocht;

(ii)

de groepsvennootschappen die een kwijtschelding van schuldvordering doen doen dit niet om het eigen commercieel
en financieel aanzien hoog te houden aangezien ze zelf ook zullen vereffend worden;

(iii)

bovendien doen A, B, D, E en F een kwijtschelding van schuldvordering terwijl ze zelf een negatief eigen vermogen
hebben;

(iv)

F doet een kwijtschelding van schuldvordering ten opzichte van D, een tante van haar;

(v)

uit de indicatie die door de aanvragers werd gemaakt van de schuldvorderingen die zullen worden kwijtgescholden
blijkt dat A, B en E kwijtschelden terwijl ze zelf niet alle schulden kwijtgescholden krijgen en bijgevolg nog openstaande
schulden in de vereffeningsstaat zullen hebben;

(vi)

A, B, C en E hadden reeds schulden vooraleer ze naar België kwamen;

(vii) toen K aandeelhouder werd van de groep, hadden de vennootschappen reeds een negatief eigen vermogen;
(viii) sedert de overname werd er nog geen activiteit bij de betrokken vennootschappen vastgesteld. Er werd bevestigd
dat er nooit enige activiteit geweest is in België;
(ix)

er werd eveneens bevestigd dat de twee in België opgerichte vennootschappen – D en F - voldoende gekapitaliseerd
waren, ook al is steeds sprake van een negatief eigen vermogen. Deze vennootschappen hadden met andere
woorden reeds een negatief eigen vermogen toen K aandeelhouder werd van de groep;

(x)

op het verzoek tot overmaken van de verslagen in het kader van artikel 332 (voor de BVBA’s)/ 633 (voor de NV’s)
van het wetboek vennootschappen werden voor A, B, C, D, E en F de verslagen met betrekking tot het boekjaar
xxxx aan de DVB overgemaakt waaruit blijkt dat de zaakvoerders/ de raad van bestuur telkens in hun bijzonder
verslag voorstellen de mogelijkheid te onderzoeken om de vennootschap voldoende winstgevende activiteiten te
laten voeren en waarbij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de vennootschap
niet te ontbinden en de “activiteiten” verder te zetten.

In casu zijn de uitgaven van de kwijtgescholden schuldvorderingen niet gedaan of gedragen om belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden, aangezien de vennootschappen die hun schuldvordering kwijtschelden zelf ook zullen
vereffend worden.
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Er moet opgemerkt worden dat de heer X en de heer Y geen aanvragers zijn en zij geen kwijtschelding van schuldvordering
doen. De heer X is bestuurder in D en F en zaakvoerder in A, B, C en E. Verder is hij geen aandeelhouder van een
vennootschap van de groep en ook niet van andere Belgische vennootschappen. Het economisch voordeel in hoofde
van de heer X bestaat er enkel in dat hij een goede reputatie behoudt als zakenman. De heer Y is zaakvoerder in A, B,
C en E. Een faillissement zou volgens de verstrekte gegevens zijn professionele reputatie schaden en een verhoging
van de premies van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekenen.
Derhalve maken de definitieve kwijtscheldingen van schuldvordering verkregen abnormale of goedgunstige voordelen
uit in de zin van de artikelen 79 en 207, tweede lid WIB 92 ten name van A, B, C, D, E en F en geven de definitieve
kwijtscheldingen van schuldvordering aanleiding tot het verstrekken van abnormale of goedgunstige voordelen in de
zin van artikel 26 WIB 92 door A, B, D, E en F.
Vermits de kwijtscheldingen niet gedaan of gedragen worden om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden,
kunnen deze kwijtscheldingen dan ook niet beschouwd worden als fiscaal aftrekbare beroepskosten in de zin van artikel
49 WIB 92 ten name van A, B, D, E en F.
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7.6 DB – Abnormaal of goedgunstig
voordeel, binnenlandse vennootschap,
Vennootschapsbelasting en Aftrek voor
risicokapitaal
Situatieschets
Vennootschap A wenste de bevestiging dat zij een Belgische vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting
in Belgë is conform artikel 2 § 1, 5°, b) WIB 92 en artikel 179 WIB 92, dat zij een beroep kan doen op de aftrek voor
risicokapitaal zoals bedoeld in de artikelen 205bis – 205novies WIB 92 en er geen correctie moet gemaakt worden
voor een passieve belegging. Bovendien wenste vennootschap A de bevestiging dat zij naar aanleiding van de inbreng
van de vorderingen in haar kapitaal geen abnormaal of goedgunstig voordeel ontvangt in de zin van de artikelen 79 en
207, tweede lid WIB 92, dat de manier waarop het interstpercentage wordt bepaald voor de door haar te verstrekken
leningen geen aanleiding geeft tot het verstrekken of ontvangen van een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin
van de artikelen 26, 79, 185 § 2 en 207, tweede lid WIB 92 en dat de financieringsstructuur kan gemotiveerd worden
door andere redenen dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344 § 1 WIB 92.
Schema

Voorgelegde verrichting
De groep wil de lange termijn land M intragroepfinanciering in België centraliseren. Een stuk korte termijnfinanciering
zal omgezet worden in LT-financiering en al bestaande LT vorderingen zullen kunstmatig opgesplitst worden waarna de
vorderingen worden ingebracht in een nog op te richten Belgische vennootschap A (een NID company). Alle transacties
zullen in EUR gebeuren, waardoor de vorderingen in de munt van land M worden omgezet in EUR.
Vennootschap A zal leningen toestaan aan in land M gevestigde groepsvennootschappen, de LT land M portfolio managen
en opvolgen, de toepasselijke intrestpercentages bepalen, de geldmarkt opvolgen en aan cash management doen.
De in land M gevestigde groepsvennootschap B converteert KT financiering naar LT financiering en converteert bestaande
LT vorderingen.
B kapitaliseert de in land N nieuw opgerichte vennootschap C. C werd opgericht voor land M doeleinden.
B en C dragen alle LT financiering (x miljard) over aan A tegen nominale waarde.
B verkoopt zijn belang van 99% aan de in land O gevestigde groepsvennootschap D.
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Standpunt DVB
Na analyse door de DVB bleek dat er een aantal gegevens ontbraken en dat er een aantal problemen aanwezig waren.
Er was met name nog onduidelijkheid omtrent de wijze waarop het kapitaal tot stand komt en omtrent de organisatie
van de te implementeren structuur. Er werd niet ingegaan op de vraagstelling met betrekking tot de verkoop door B van
de 99 % deelneming in A aan D.
B geeft notes uit: aan wie, tegen welke rentevoet en op welke datum?
Het is onduidelijk of er nog andere groepsentiteiten zijn die notes uitgeven. Tevens is het onduidelijk of er nog andere
groepsleden zijn die externe financieringen aangaan.
De laatste obligatie-uitgifte van de groep gebeurde tegen een intrestvoet van x %. Er kunnen vragen gesteld worden
bij de economische rationaliteit indien intra-groepsleningen gaan verstrekt worden tegen ongeveer een vierde van x %.
Volgende elementen in de voorwaarden van de in te brengen vorderingen zijn volgens de DVB niet marktconform:
(i)

enkel de ontlener kan de overeenkomst opzeggen;

(ii)

de opzegtermijn is 3 dagen;

(iii) er wordt geen enkele wederbeleggingsvergoeding voorzien;
(iv) er worden geen restricties opgenomen in de contracten (bijvoorbeeld dat de moeder geen bepaalde schuldgraad
mag overschrijden of geen andere financieringen mag aangaan zonder akkoord van A. Dit zijn thans veel gebruikte
restricties in de leningen die de financiële instellingen toestaan).
Bij de bepaling van de rentevoet dienen zoveel correcties te gebeuren dat er volgens de DVB geen sprake meer is van
een CUP.
Er is een gebrek aan substantie.
Het netto rendement op het eigen vermogen van A is zo laag dat men zich kan afvragen welke aandeelhouder tevreden
zou zijn met een dergelijk rendement voor de risico’s die gedragen worden met betrekking tot de financieringen van x
miljard EUR.
Vooraleer de vorderingen worden ingebracht worden ze omgezet van de munt in land M naar EUR. A zal dan een
leningen in EUR toestaan aan in land M gevestigde groepsvennootschappen die deze EUR dan weer in de munt van
land M zullen omzetten. De vraag inzake economische rationaliteit kan hier weer gesteld worden.
Een vragenlijst werd overgemaakt aan de aanvrager met de bedoeling om de onduidelijkheden uit te klaren. De DVB
werd door de aanvrager verzocht om het dossier stop te zetten.
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7.7 DB – Abnormaal of goedgunstig
voordeel, gestort kapitaal, aftrek voor
risicokapitaal en contolewijziging
Situatieschets
Aanvrager wenste de bevestiging dat de inbreng van speciën in de bestaande vennootschap A met het oog op de
omvorming ervan tot een financieringsvennootschap gestort kapitaal uitmaakt in de zin van artikel 184 WIB 92, kapitaal
uitmaakt in de zin van artikel 205ter, § 1 WIB 92 waarop de aftrek voor risicokapitaal kan worden toegepast, niet
beschouwd wordt als een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 79 en 207, tweede
lid WIB 92 en dat het tarief dat door vennootschap A zal worden toegepast voor de door haar te verstrekken leningen
in overeenstemming is met het arm’s length principe zoals bedoeld in artikel 185 § 2 WIB 92 en geen aanleiding zal
geven tot het toekennen of verkrijgen van een abnormaal of goedgunstig voordeel zoals bedoeld in de artikelen 26, 79
en 207, tweede lid WIB 92. Bovendien wenste de aanvrager de bevestiging dat de aftrek van overgedragen verliezen,
overgedragen investeringsaftrek en andere toekomstige aftrekken van winsten uit de beoogde activiteiten niet kunnen
geweigerd worden op basis van artikel 344 § 1 WIB 92 en dat er geen sprake is van een controlewijziging zoals bedoeld
in artikel 207, derde lid WIB 92.
Schema

Voorgelegde verrichting
Wegens de financiële en economische crisis bestaat sinds enkele jaren de activiteit van vennootschap A er enkel nog
in te voldoen aan haar garantieverplichtingen.
De groep heeft conceptueel beslist om haar financieringsactiviteiten, die momenteel vanuit het buitenland worden
gecoördineerd, nog in verdere mate te centraliseren en onder te brengen in de bestaande Belgische groepsvennootschap
A. Hiervoor zal de vennootschap een doelswijziging dienen door te voeren in haar statuten.
In een eerste fase zou de buitenlandse moedervennootschap B overgaan tot een kapitaalstorting in speciën in A teneinde
de opstart van de financieringsactiviteiten mogelijk te maken. Deze storting zal volledig met eigen vermogen gebeuren.
De leningen betreffen voornamelijk inter-company leningen die verleend worden zonder waarborgen aan de
leningverstrekkende vennootschap.
De leningen zullen korte termijn leningen zijn, met een terugbetaaldatum tussen 1 en 12 maanden.
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Voor haar tussenkomst als financieringsvennootschap zal A een spread toepassen ter dekking van de werkingskosten
en de hedgingkosten verhoogd met x basispunten bovenop het tarief waartegen de groep en de buitenlandse
moedervennootschap in het bijzonder inleent.
Het tarief waartegen de buitenlandse moedervennootschap inleent fluctueert samen met de marktrente.
Vennootschap A heeft aanzienlijke overgedragen fiscale verliezen en overgedragen investeringsaftrek.
De verdere centralisering en professionalisering van de interne financieringsactiviteiten zou de groep een hogere
efficiëntie en schaalvoordelen opleveren, alsook zorgen voor een betere toegang tot de financiële markten met een
lagere financieringskost tot gevolg.
Standpunt DVB
Aangezien er momenteel reeds een centralisatie is van de interne groepsfinancieringsactiviteiten binnen één buitenlandse
groepsvennootschap is er in casu eerder sprake van een verschuiving van de interne groepsfinancieringsactiviteiten naar
een groepsvennootschap met aanzienlijke overgedragen fiscale verliezen en overgedragen investeringsaftrek. Derhalve
lijkt de verrichting fiscaal geïnspireerd te zijn.
De DVB kon de verrichting niet aanvaarden omdat de aanvrager geen andere dan fiscale motieven kon aanhalen.
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7.8 DB – Aftrek octrooi-inkomsten

7.8.1 Casus 1
Situatieschets
Een pharmaceutisch bedrijf verkoopt zgn. weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik die ze
zelf heeft ontwikkeld.
Schema of organogram

Voorgelegde verrichting(en)
De vraag werd gesteld of beschermende weesgeneesmiddelen en beschermende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik
kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten zoals bepaald in artikel 205/1 e.v. daar de beschermingscriteria
gelijkaardige kenmerken vertonen als deze van een octrooi.
Standpunt DVB
De DVB was van mening dat art. 205/1 e.v. beperkend van toepassing is op octrooien, aanvullende beschermingscertificaten
op octrooien en licenties op octrooien. Bijgevolg komen de beschermende weesgeneesmiddelen en beschermende
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten.

7.8.2 Casus 2
Situatieschets
De vennootschap X wenst een bedrijfstak in een aparte vennootschap Y onder te brengen, om op die manier bijkomende
investeerders aan te trekken voor deze unit. Bij deze operatie zou dan het zelf-ontwikkeld octrooi (toegekend in 20102011) overgaan op de nieuwe entiteit.
Schema
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Voorgelegde verrichting(en)
De technologie van bedrijfstak B is beschermd door recente octrooien die ook uniek zijn aan het product (m.a.w. geen
gebruik in andere activiteiten van de onderneming). X kan daardoor in aanmerking komen voor de aftrek voor octrooiinkomsten in de zin van artikelen 205/1 en 205/2 van WIB92, met betrekking tot de inbegrepen royalty’s bij de verkoop
van producten die de technologie bedrijfstak B omvatten.
De vraag die nu rijst is of, ten gevolge van de inbreng van de bedrijfstak B in NewCo, er al dan niet een invloed zal zijn op
de octrooiaftrek. Met andere woorden, moet men de inbreng, vanuit het standpunt van NewCo, zien als de “verwerving
van een derde”. Dit zou immers tot gevolg kunnen hebben dat de berekeningsbasis mogelijkerwijze moet verminderd
worden, conform artikel 205/3 van WIB92 met de verwervingsprijs of wat de verwervingsprijs had moeten zijn.
Standpunt DVB
De DVB was van mening dat uit de letterlijke lezing van de wettekst, de FAQ, de Com.IB en de memorie van toelichting
blijkt dat bij een inbreng van een bedrijfstak de voorwaarde dat “het octrooi geheel of gedeeltelijk door de vennootschap
dient ontwikkeld te zijn in onderzoekscentra die een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid vormen”, niet voldaan
is bij de inbrenggenietende vennootschap. Derhalve heeft de inbrenggenietende vennootschap geen recht op aftrek
voor octrooi-inkomsten tenzij ze zelf de geoctrooieerde producten of procédés geheel of gedeeltelijk zal verbeteren.
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7.9 DB – Voordeel alle aard
personenwagen
De aanvraag strekte ertoe bevestiging te verkrijgen dat er ten name van mevrouw X geen voordeel van alle aard, als
bedoeld in artikel 32 en 36 WIB 92, in aanmerking moet worden genomen voor het gebruik van de personenwagen
break ter beschikking gesteld door de nv X.
X is apotheker en bedrijfsleider van de nv X. Deze vennootschap baat een apotheek uit en is gevestigd op het hetzelfde
adres als mevrouw X. Er is volgens de aanvrager dus geen woon-werkverkeer.
Voor privéverplaatsingen maakt X gebruik van een andere personenwagen ingeschreven op haar naam.
De break wordt gebruikt voor dagelijkse leveringen aan het rustoord, leveringen aan klanten, bezoeken bank, boekhouder,
beurzen, bijscholingen, aankopen materialen voor onderhoud, enz.
De verplaatsingen naar het rustoord worden gemaakt voor de levering van geneesmiddelen en het ophalen van
getuigschriften van huisartsen. Het betreft activiteiten waarvoor de aanvrager slechts kortstondig dient aanwezig te
zijn in het rustoord.
De DVB is van oordeel dat aangezien de aanvrager, na de levering van de geneesmiddelen of de ophaling van de
getuigschriften, onmiddellijk terugkeert naar haar apotheek/woonplaats er sprake is van een vaste plaats van tewerkstelling
in het rustoord en bijgevolg een voordeel van alle aard dient te worden aangerekend voor de break.
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7.10 DB – Kwalificatie van inkomsten

7.10.1 Casus 1
Aanvragers, 2 broers en 2 zussen, wensen een onroerend goed aan te kopen en om te bouwen tot een complex met
studentenkamers en een conciërgewoning. De aanvragers wensen zekerheid over de kwalificatie van de huurinkomsten
als onroerend en roerend inkomen.
Het betrokken onroerend goed is momenteel een leegstaand kantoorgebouw. Aanvragers kunnen de verbouwingen
financieren met eigen middelen al zouden ze bij voorkeur een gedeelte willen lenen.
Voor het uitbaten van studentenkamers is het verplicht een conciërgewoning te voorzien.
Iedere studentenkamer zal een kleine studio zijn met eigen keuken en badkamer met douche, lavabo en toilet. De kamers
zouden gemeubeld verhuurd worden.
Aanvragers zullen zelf geen activiteit in het gebouw uitvoeren, met uitzondering van dhr X. X is vastgoedmakelaar en is
als dusdanig actief als bouwpromotor.
X zal dan uiteraard ook in onderhavig project optreden als bouwpromotor. De andere aanvragers zijn niet actief in de
bouw- of vastgoedsector.
Alle taken zullen toevertrouwd worden aan een immobiliënkantoor (zoeken huurders, afsluiten contracten, begeleiding
intrek van de huurders, opvolgen inning huur en afrekening kosten en verbruik, …).
De conciërge zal hoofdzakelijk drie taken uitvoeren: a) onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes b) vuilnis buiten
zetten en c) interne controle.
Het Hof van Cassatie stelt in haar arrest van 4 oktober 2013 dat onze wetsstructuur het niet toelaat dat inkomsten uit
de verhuur van onroerende goederen als divers inkomen worden belast en bevestigt op die manier dat de theorie van
de ‘typedwang’ ook geldt op het vlak van inkomsten die vanuit hun aard onroerend zijn.
De DVB is van oordeel dat, mede gelet op de recente cassatierechtspraak, in onderhavig geval niet kan beslist worden
om te kwalificeren als divers inkomen.
Drie van de eigenaars zijn niet actief in de bouw- of vastgoedsector. Er is dus geen enkele link tussen het uitoefenen
van hun beroepswerkzaamheid en het investeren in het studentencomplex. De inkomsten verkregen uit de verhuur van
de gemeubelde kamers zullen als roerend en onroerend inkomen worden belast.
De DVB is van oordeel dat dit anders ligt voor dhr X die actief is als bouwpromotor. Ingevolge zijn huidige beroepsactiviteit
zal hij in dit project instaan voor het coördineren en het opvolgen van de werken.
De DVB is dan ook van oordeel dat de huurinkomsten die dhr X ter zake zal verwerven niet als onroerend/roerend inkomen
moeten worden belast, maar bij toepassing van artikel 37 WIB 92, als beroepsinkomsten moeten worden aangemerkt.

7.10.2 Casus 2
De aanvraag strekt ertoe te vernemen of de meerwaarde gerealiseerd n.a.v. de geplande inbreng van het intellectueel
recht van de heer X kwalificeert als een inkomen zoals bepaald in artikel 90, 1° WIB 92.
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De heer X behaalde het diploma graduaat informatica en werkte enkele jaren als bezoldigde ICT Manager.
Naast zijn tewerkstelling als loontrekkende voerde hij eveneens een aantal activiteiten als bijberoep uit: webhosting,
website design, enz.
Daarnaast werkte hij in zijn vrije tijd aan een nieuw project. Dit was oorspronkelijk een freeware project. Er ontstond
vraag naar eventuele extra mogelijkheden van de freeware versie waarvoor de gebruikers bereid waren te betalen.
Tot op heden stelt de heer X zijn privé ontwikkelde intellectuele eigendom ter beschikking aan X bvba via een overeenkomst
van “auteursrechten”. De software wordt verder gecommercialiseerd en verkocht door X bvba.
De aanvrager is van mening dat de aan de DVB vooropgestelde verrichting een occasionele verrichting is, voortkomend
uit een enige prestatie als bedoeld in artikel 90, 1° WIB 92, gezien het door de heer X ontwikkelde intellectueel recht
tijdens zijn privé-tijd, als hobby, werd ontwikkeld. De aanvrager is van oordeel dat de activiteiten inzake het ontwikkelen
van de software verschillen van de vroegere activiteiten verricht in hoofd- en bijberoep. Bovendien argumenteert de
aanvrager dat de ontwikkeling van het intellectueel recht slechts een eenmalige verrichting betreft.
De DVB is er evenwel van overtuigd dat de inbreng van het intellectueel recht, gezien het in het verlengde ligt van zijn zowel
zijn vroegere activiteiten (hoofd- en bijberoep) als van zijn studies, een beroepsmatig inkomen is en geen divers inkomen.
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7.11 DB – Aftrek eigen en enige woning

X is gehuwd met scheiding van goederen. De gezinswoning te A is enkel eigendom van haar echtgenoot. In A heeft X
een bank- en verzekeringskantoor waar ze zaakvoerder van is.
X heeft een stuk bouwgrond in de Ardennen. Ze wenst op de bouwgrond een vakantiehuis op te richten met de bedoeling
daar te verblijven in het weekend en in de vakanties. Haar domicilie blijft in A waar ze woont met haar echtgenoot en
kinderen.
X wenst te vernemen of de hypothecaire lening die ze zou afsluiten ter financiering van het vakantiehuis voldoet aan
het begrip ‘eigen woning’ voor de toepassing van de woonbonus.
De eigen woning is deze waarvan het onroerend inkomen overeenkomstig artikel 12, § 3, WIB 92 is vrijgesteld van
personenbelasting (cf. art. 104, 9°, WIB 92). Bijgevolg betreft het de in de EER gelegen woning die de belastingplichtige
zelf betrekt ofwel niet zelf betrekt om beroeps- of sociale redenen.
Uit de beschrijving van de feiten blijkt dat X de woning in de Ardennen niet zelf zal betrekken, doch gedomicilieerd blijft
in A. Het niet zelf betrekken omwille van beroepsredenen is niet overtuigend gelet op de beroepsactiviteit die X in A
uitoefent, tevens de gemeente van haar domicilie waar ze woont samen met haar echtgenoot en kinderen.
De voorwaarde van de “eigen” woning wordt in principe slechts éénmalig beoordeeld, nl. op 31 december van het
jaar waarin de lening wordt afgesloten (art. 115, § 1, WIB 92). Daarop wordt een uitzondering gemaakt indien de
belastingplichtige de woning op 31 december van het jaar waarin de lening wordt afgesloten niet zelf kan bewonen
omwille van wettelijke of contractuele belemmeringen of omwille van de stand van de (ver)bouwwerkzaamheden (art.
115, § 1, tweede lid, 3°, WIB 92).
Bij gebrek aan intentie tot bewoning van de vakantiewoning door X kan bezwaarlijk toepassing worden gemaakt van de
omstandigheid dat de woning niet kan worden bewoond op 31 december van het jaar waarin de lening wordt afgesloten
omwille van de stand van de (ver)bouwwerkzaamheden.
Bijgevolg kan de toepassing van de aftrek enige en eigen woning in het voorliggend dossier niet worden verdedigd.
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7.12 DB – Huur-onderverhuur
(toepassing anti-misbruikbepaling)
X is als zaakvoerder op zoek naar het huren van een privé-woning waar ze de maatschappelijke zetel van haar vennootschap
kan vestigen. Een deel van de huurlasten en onkosten zouden worden doorgerekend aan de vennootschap (onderverhuring).
X wenst te vernemen welke belasting er is verschuldigd en in het bijzonder welke belasting de verhuurder van het pand
mag verwachten.
De verrichting kan schematisch als volgt worden weergegeven :

Door op deze manier een gedeelte van het pand ter beschikking te stellen van de vennootschap, is het belastbaar inkomen
a. voor de eigenaar-verhuurder (die niet beroepsmatig handelt en binnen het normaal beheer van zijn patrimonium) :
onroerend inkomen ten belope van het geïndexeerde kadastrale inkomen x 1,4 (artikel 7, §1, 2°, a), tweede streepje,
WIB 92) ;
b. voor X (die het pand privé-matig huurt en gedeeltelijk onderverhuurt aan haar vennootschap) : divers inkomen
op grond van artikel 90, 5°, a), WIB 92. In casu is er evenwel geen of slechts een laag divers inkomen, vermits de
belastbare inkomsten uit de onderverhuring geneutraliseerd worden door de door X gedragen huur. De onderhuur
is niet onderhevig aan huurherkwalificatie op grond van artikel 32, tweede lid, 3°, WIB 92.
Het voorgaande gaat slechts op in zoverre de handelingen niet gesimuleerd zijn en in zoverre er geen aanleiding bestaat
tot de toepassing van de antimisbruikbepaling van artikel 344, §1, WIB 92.
In eerste instantie dient te worden uitgesloten dat er zich simulatie van de voorgenomen handelingen voordoet, in welk
geval de gesimuleerde handelingen niet beantwoorden aan de werkelijke intenties van de betrokken partijen en de
administratie de belasting kan vestigen op de werkelijk door partijen gewilde toestand.
In zoverre uit de feiten blijkt dat de betrokken partijen alle gevolgen van hun handelingen aanvaarden, dient rekening te
worden gehouden met de nieuwe antimisbruikbepaling. Uit de aanvraag blijkt immers dat in de hoofdverhuurovereenkomst
tussen de eigenaar en mevrouw X van bij aanvang de aanwending van het gedeelte van het onroerend goed door de
vennootschap wordt bepaald. Bijgevolg is reeds op het moment van het afsluiten van de hoofdverhuurovereenkomst het
opzet duidelijk om door middel van voormelde handelswijze te vermijden dat de eigenaar-verhuurder wordt belast op
de werkelijke huurinkomsten (mbt het gedeelte van het onroerend goed dat door de bvba wordt aangewend) op grond
van artikel 7, §1, 2°, c), WIB 92. De handelswijze is fiscaal geïnspireerd. Er worden door aanvrager geen niet-fiscale
motieven aangereikt ter verantwoording.
In die omstandigheden kan de toepassing van artikel 344, §1, WIB 92 niet worden uitgesloten.
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7.13 DB – DBI

Artikel 203, §2, tweede lid, WIB92 laat toe dat dividenden uitgekeerd door een beleggingsvennootschap waarvan de statuten
jaarlijks voorzien in een uitkering van minstens 90 % toch kunnen genieten van DBI voor zover deze door de aandeelhouder
ontvangen dividenden voortkomen uit “goede inkomsten”. Voorwaarde is wel dat de beleggingsvennootschap is
onderworpen aan vennootschapsbelasting (of een gelijkaardige belasting) maar geniet van een regime dat afwijkt van
het gemeen recht (tweede uitsluitingsbepaling). Indien deze onderworpen is aan de eerste uitsluitingsbepaling, kan
bovenvermelde uitzondering voor DBI-beveks niet worden toegepast.
Een Ierse UCIT (voor institutionele beleggers) is onderworpen aan section 738 Taxes Consolidation Act 1997. De vraag
is of deze bevek onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en deze geniet van een regeling die afwijkt van het
gemeen recht.
Het is de overtuiging van de DVB dat de Ierse UCIT (indien deze kwalificeert als een “Undertaking for collective investment”
zoals vermeld in artikel 738 Taxes Consolidation Act 1997) die een Ierse “exit tax” dient in te houden, te beschouwen is
als een belastingschuldige die een belasting ten name van de (Ierse) investeerders inhoudt en doorstort. Gezien deze
UCIT zelf geen belastingplichtige is in Ierland, is deze een beleggingsvennootschap die niet onderworpen is aan de
vennootschapsbelasting of een buitenlandse belasting van gelijke aard als de vennootschapsbelasting, zoals bedoeld
door artikel 203, §1, eerste lid, 1° WIB 92 (eerste uitsluitingsbepaling). Bijgevolg kan ook de uitzondering van artikel
203, §2, tweede lid WIB92 (uitzondering op de tweede uitsluitingsbepaling) niet worden toegepast.
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7.14 DB – Meerwaarden op aandelen

Een Belgische vennootschap A heeft in het verleden meerwaarden gerealiseerd op aandelen via verkoop. Deze meerwaarde
is in aanmerking gekomen voor vrijstelling op grond van artikel 192 WIB 92.
A heeft een geschil met een derde, die de prijsvorming nadelig zou hebben beïnvloed door potentiële tegenpartijen af
te schrikken, waardoor de voormelde verkoop is doorgegaan aan nadeliger voorwaarden dan op een open markt et
vrije concurrentie zou zijn mogelijk geweest. De aanvrager verzoekt de bevestiging dat, indien de geschillenbeslechting
zou leiden tot een schadevergoeding ten laste van deze derde, het deel van deze vergoeding dat overeenkomt met de
gederfde prijs kan aangemerkt worden als een deel van de netto-meerwaarde bedoeld in artikel 192 WIB 92.
De DVB oordeelt dat de meerwaarde, gerealiseerd door een verkoop, als een vrijwillige meerwaarde aan te merken
is en dat enkel de contractuele prijs verschuldigd door de koper de meerwaarde kan bepalen. Eventuele sommen
verschuldigd door een derde, ten titel van vergoeding van gederfde winst (behaald indien de verkoop met een andere
koper was doorgegaan op een open markt), dienen te worden aangemerkt als gewone winst.
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7.15 DB – Kapitaalvermindering
(toepassing anti-misbruikbepaling)
De aandeelhouders (echtpaar) van nv A wensen over te gaan tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
De kapitaalvermindering zal volledig worden toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
Nv A werd lange tijd geleden opgericht met een minimumkapitaal. In 2009 vond een kapitaalverhoging plaats door
inbreng in natura van de aandelen van nv B. De inbreng was ingegeven vanuit de wens van de aandeelhouders om een
opstroom mogelijk te maken van de overtollige liquiditeiten binnen nv B ter financiering van de vastgoedactiviteiten
van nv A. Op langere termijn strekte de inbreng ertoe het familiaal vermogen dermate te structureren dat dit vermogen
wordt samengehouden en gecentraliseerd binnen één familiaal vehikel, met het oog op een globale overdracht van het
familiaal vermogen naar de volgende generatie.
Voor de inbreng in natura werd geen voorafgaande beslissing bij de DVB gevraagd noch werd er een akkoord bekomen
op het niveau van het lokale controlekantoor.
Desalniettemin werden de voorwaarden zoals gesteld door de minister van Financiën in antwoord op de parlementaire
vraag nr. 657 van dhr. Van Campenhout van 23 februari 2005, alsook de voorwaarden zoals omschreven in het toenmalige
standpunt van de DVB, nageleefd.
De aanvragers wensen een kapitaalvermindering door te voeren. De kapitaalvermindering zal pro rata verdeeld worden over
de huidige aandeelhouders en in overeenstemming gebeuren met de regels terzake van het Wetboek van Vennootschappen
en de statuten van de vennootschap.
De bedoeling van de kapitaalvermindering is de overtollige liquiditeiten binnen de vennootschap uit te keren aan de
aandeelhouders. Nv A beschikt momenteel niet over voldoende eigen middelen om de kapitaalvermindering uit te betalen.
Een deel van de kapitaalvermindering zal in rekening-courant worden geboekt en terugbetaald worden in functie van de
financiële mogelijkheden. Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat nv B over aanzienlijke liquiditeiten beschikt
die zullen opstromen naar nv A.
In toepassing van de step by step doctrine zou a) de inbreng van de aandelen nv B in de nv A met het oog op de
financiering van vastgoedactiviteiten, gevolgd door b) een kapitaalvermindering bij nv A waarbij blijkt dat voormelde
investeringen nooit hebben plaatsgevonden en c) een opstroom van liquide middelen van nv B naar nv A als een eenheid
van handelen kunnen worden beschouwd en geherdefinieerd worden in een rechtstreekse dividenduitkering naar de
natuurlijke personen.
De DVB is van oordeel dat, in de huidige constellatie, de voorgenomen verrichtingen (kapitaalvermindering nv A) niet
worden verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.
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7.16 DB – Verkoop van aandelen –
Fiscaal misbruik
De aandelen van een vennootschap, die ingevolge enkele voorafgaande verrichtingen enkel nog een gebouw aanhoudt
en geen enkele activiteit meer uitoefent, worden verkocht door een natuurlijke persoon aan een derde-verkrijger.
De verkoop van de aandelen heeft inzonderheid tot doel de vennootschapsbelasting op de meerwaarde met betrekking
tot het gebouw (misbruik van artikel 192 WIB 92) en de taxatie in de personenbelasting van de uit de vereffening
voortvloeiende bonus (misbruik van artikel 18, 2°ter, WIB 92) te ontwijken.
De DVB is van mening dat een dergelijke verkoop leidt tot een fiscaal misbruik als bedoeld in artikel 344, § 1, WIB 92.
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7.17 DB – Auteursrechten – Advocaat

De DVB is van mening dat de bezoldiging toegekend door een advocatenkantoor aan haar medewerkers voor het gebruik
van door hen opgestelde diverse documenten (juridische adviezen, besluiten, type-contracten, …) een beroepsinkomen
is. Zij kan dus geen aanleiding geven tot een (volledige of gedeeltelijke) betaling van auteursrechten bedoeld in artikel
17, § 1, 5°, WIB 92.
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7.18 DB – Tax shelter

Een kredietinstelling kan slechts investeren in tax shelter via het verwerven van eigendomsrechten (equity). De toekenning
van een lening door een dergelijke instelling kan niet leiden tot het verkrijgen van een fiscaal voordeel.
Een kredietinstelling wenste een bedrag van 100 te investeren in tax shelter. Een dergelijke investering in equity geeft hem
recht op een fiscaal voordeel van 51. Deze kredietinstelling en de betrokken in aanmerking komende productievennootschap
wensten nu dat de uitoefenprijs van de putoptie van het type “stop loss” zou vastgesteld worden op een bedrag gelijk
aan “49 + een gegarandeerd rendement”.
Dit werd niet aanvaard door de DVB.
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7.19 DB – Uitzonderlijke afschrijving

Een vennootschap wenste een uitzonderlijke afschrijving te boeken op haar vaste activa met als motivering dat haar
zaakvoerder op korte termijn de pensioenleeftijd ging bereiken en zijn activiteiten ging stopzetten. De DVB is van mening
dat dergelijke motivering niet toelaat om een uitzonderlijke afschrijving te boeken op de vaste activa gebruikt voor de
beroepsactiviteit.
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7.20 BTW

Situatieschets
Verkoop van oud gebouw in onverdeeldheid aan meerdere kopers terwijl deze tegelijkertijd een contract inzake afbraak
en heropbouw (tussen de kopers en een aannemer) sluiten.
Schema

Voorgelegde verrichting(en)
Toepassing van rubriek XXXVII, van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, inzake btw-tarieven, ten aanzien
van werk in onroerende staat (het verlaagd tarief van 6 % btw voor de afbraak en wederopbouw in stadgebieden).
Standpunt DVB
Dossiers mbt het verlaagd tarief voor afbraak en wederopbouw werden afgewezen omdat het verlaagd tarief van 6
procent niet van toepassing is wanneer blijkt dat het verkoopcontract van een oud gebouw (tussen de eigenaar van
een oud gebouw en verschillende particulieren) en het contract inzake afbraak en heropbouw (tussen de particulieren
en een aannemer) een enige en ondeelbare overeenkomst vormen, die tot doel heeft de verkoop van nieuwbouw in
zijn toekomstige staat van afwerking. Het betreft dan immers een kunstmatige opsplitsing van de prestaties met als
voornaamste doel het verlaagd tarief te genieten.
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7.21 Registratie -en successierechten

7.21.1 Casus 1: Successierechten: “Quasi-vruchtgebruik”, zijnde vruchtgebruik op verbruikbare goederen
Schenking door een ouder aan elk van zijn kinderen van een geldsom onder voorbehoud van vruchtgebruik (VG). Doel
is overdracht deel van het vermogen mits behoud van de controle en door gebruik en de vruchten van de geldsom zijn
huidige levensstandaard te behouden. De schenkingsakte wordt verleden voor een Nederlandse notaris.

Vraag 1: de schuld die op het einde van het quasi-vruchtgebruik – uiterlijk bij overlijden van de schenker – voortvloeit uit
de restitutieverplichting (587 BW) en in de mate ze niet voortijdig is afgelost, bestaat deze schuld nog in de nalatenschap
(art. 27 W. succ.) of wordt ze verworpen op grond van artikel 33 W. succ.?
Een schuld wordt als passief van de nalatenschap aanvaard indien:
• De schuld ten tijde van het overlijden bestaat (art. 27 W. succ.);
• De schuld niet verworpen wordt (art. 33 W. succ.).
Volgens de DVB spruit de schuld wel degelijk voort uit een contract, namelijk de schenking.
In het kort: de schuld vindt haar oorsprong in de schenkingsovereenkomst, er wordt namelijk niets overhandigd op
het moment van de schenking zelf, de geldsom blijft in het bezit van de vruchtgebruiker/schenker die deze dus mag
verbruiken. Op dat moment creëert de schenker/vruchtgebruiker dus een schuld t.o.v. de begiftigde/blote eigenaar. De
restitutieplicht volgt inderdaad uit de wet, maar is slechts een gevolg van de schenkingsovereenkomst. Bijgevolg zou
artikel 33 W. succ. wel ingeroepen kunnen worden.
Vraag 2: blijft de fiscale behandeling dezelfde indien de verbruikbare goederen (geldsom) ondertussen vervangen werden
door andere goederen (effectenportefeuille) en er dus restitutie zal zijn van deze in de plaats gekomen goederen en niet
van de verbruikbare goederen?
De DVB kan een conventionele uitbreiding van het quasi-vruchtgebruik op andere dan verbruikbare goederen voor
fiscale doeleinden niet aanvaarden. Op de niet-verbruikbare goederen moeten de regels van het normale vruchtgebruik
toegepast worden (beheer en teruggaveplicht) en niet deze van het quasi-vruchtgebruik. Als er van in het begin een
quasi-vruchtgebruik op een geldsom bestaat, dan dient een gelijke hoeveelheid en kwaliteit van goederen van dezelfde
aard (een geldsom) te worden teruggegeven. Gevolg is dan ook dat indien de geldsom niet meer weergevonden kan
worden as such in de nalatenschap er ook geen sprake meer kan zijn van quasi-vruchtgebruik, met als gevolg dat de
schuld uit het passief moet verworpen worden.
Besluit: De schuld valt in het passief van de nalatenschap (indien er geen vroegere restitutie is), maar het is zaak er voor
te zorgen dat daar voldoende activa tegenover zullen staan en dat de vervanging enkel gebeurt door dezelfde zaken,
dus een geldsom te restitueren door een geldsom.
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7.21.2 Successierechten: Zuivere “familiestichting” naar Liechtensteins recht
Vader was tot aan zijn dood gehuwd (zuivere scheiding van goederen) en had twee kinderen. Een deel van zijn vermogen
heeft hij kort vóór zijn overlijden - unilateraal - ondergebracht in een Liechtensteinse Stichting. Hij was de enige stichter.
Het beheer en de beslissingen van de Fondation gebeuren door de “Conseil de Fondation” . De Fondation zal het
vermogen uitkeren aan de twee kinderen, vermits de moeder aan haar rechten heeft verzaakt.

Volgens de aanvragers betreft het een zuivere “familiestichting” naar Liechtensteins recht. Doel van de stichting is het
familiale vermogen van vader naar beide dochters te kanaliseren. Volgende vragen werpen zich op:
Inzake artikel 8 W. succ.
Verrichting: de Conseil heeft in 2013 beslist om de Fondation te beëindigen. De Fondation zal het vermogen uitkeren
aan de twee kinderen.
In ruling nr. 2011.275 van 29 november 2011 wordt bevestigd dat ingeval van de oprichting van, en de uitkering door,
een private Belgische stichting, artikel 8 geen toepassing kan vinden, bij gebreke van een contract of beding. Vermits
de oprichting van een Liechtensteinse Fondation eveneens een eenzijdige rechtshandeling is geldt bijgevolg hetzelfde.
Inzake artikel 7 W. succ.
“Inbreng om niet” moet gelijkgeschakeld worden met “schenking”.
A. Artikel 7 W. succ. in verhouding oprichter – Fondation.
Volgend uit ruling nr 2011.275 is artikel 7 W. succ. niet van toepassing op de inbreng die in een geregistreerde
oprichtingsakte werd gedaan. Artikel 7 is ook niet van toepassing op de latere inbrengen die aan het schenkingsrecht
onderworpen zijn geweest.
Artikel 7 W. succ. is echter wel van toepassing indien de inbreng niet aan het registratierecht werd onderworpen en de
inbrenger overlijdt binnen de drie jaar na de inbreng.
B. Artikel 7 W.Succ. kan evenmin worden ingeroepen in de verhouding vader – begunstigden.
Volgend uit ruling nr 2011.275 is artikel 7 W. succ. wel van toepassing indien de inbreng niet aan het registratierecht
werd onderworpen en de inbrenger overlijdt binnen de drie jaar na de inbreng. In dit geval wordt de rechtspersoonlijkheid
opzijgezet en wordt de transparantieregel toegepast, dus mogelijk toepassing van artikel 7 W.Succ.
Besluit: De Liechtensteinse stichting moet op dezelfde wijze behandeld worden als een Belgische private stichting (ruling
nr. 2011.275 van 29 november 2011). Het betreft hier “de ontbinding van de stichting met recht van terugname”. Een
nieuwe aangifte nalatenschap is vereist en bijgevolg zullen er successierechten verschuldigd zijn.

7.21.3 Casus 3
Het College heeft geoordeeld over een beding van toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen onder last. Het
beding in het huwelijkscontract dat aan het College werd voorgelegd bestond meer bepaald uit twee hoofdelementen:
C. Een toekenning van het gehele gemeenschappelijk vermogen respectievelijk van vooruitmaking (het beding stipuleert
effectief “van de goederen van het gemeenschappelijk vermogen die hij aanwijst”) ten voordele van de langstlevende
echtgenoot enkel in het geval van overlijden van één der echtgenoten; op het moment van overlijden zal de langstlevende
echtgenoot bijgevolg een keuze kunnen uitoefenen tussen enerzijds, een toewijzing van alle gemeenschappelijke
goederen en anderzijds, de vooruitmaking van bepaalde goederen uit ditzelfde gemeenschappelijk vermogen.
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D. Het onder a) vermelde beding gebeurt onder de last/verplichting voor de langstlevende echtgenoot om aan de
nalatenschap van de eerstervende een som te betalen, waarvan het bedrag gelijk is aan de nettowaarde van de helft
van het deel van het gemeenschappelijk vermogen dat de langstlevende echtgenoot zou kiezen (indien en in de mate
dat deze waarde hoger zou zijn dan 50% van het gemeenschappelijk vermogen). Verder is de langstlevende echtgenoot
gehouden tot het ten laste nemen van de successierechten die de andere erfgenamen van de eerststervende dienen
te dragen.
Voor de DVB is het tweede element van het beding – te weten de last om aan de nalatenschap van de eerststervende
een bepaald bedrag te betalen – problematisch.
Uit de opstelling van het beding blijkt dat de betaling (van het overeengekomen bedrag) in feite niet kan geëist worden
zolang de overlevende echtgenoot in leven is.
Met andere woorden, de betaling van deze som wordt slechts opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.
Welnu, in dit geval de erfgenamen van de langstlevende echtgenoot zullen waarschijnlijk dezelfde zijn als deze van de
eerststervende echtgenoot vermits de echtgenoten twee gemeenschappelijke kinderen hebben. Dit zal voor gevolg
hebben dat deze schuldvordering door schuldvermenging tenietgaat op het ogenblik dat zij opeisbaar wordt. Men kan
zich dan ook de vraag stellen over het werkelijk bestaan van deze schuldvordering.
Met andere woorden, deze schuldvordering zou een “kunstmatig” karakter hebben of zelfs zuiver theoretisch waardoor
getwijfeld kan worden aan de “oprechtheid” ervan.
Uit de elementen van het dossier blijkt dat dit beding (voor wat betreft de last tot betaling van een bedrag) niet wordt
gerechtvaardigd door andere motieven dan de bedoeling om successierechten te vermijden (overeenkomstig de artikelen
18, § 2 W. reg. en 106, tweede lid W. succ.).
In deze zaak heeft het College dan ook een negatieve beslissing genomen.

7.21.4 Casus 4
Het college heeft zijn standpunt verduidelijkt bij een vraag omtrent de venale waarde.
Het behoort in dit geval rekening te houden met het koninklijk besluit van 17 januari 2003 tot uitvoering van artikel 22,
tweede lid van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen
en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Dat koninklijk besluit bepaalt in zijn
artikel 1, 3° dat het de Federale Overheidsdienst Financiën niet toegelaten is een voorafgaande beslissing te nemen
inzake de minimum maatstaf van heffing.
De DVB heeft aldus de verplichting - ten aanzien van zo’n aanvraag – een beslissing van onontvankelijkheid af te leveren.

7.21.5 DB – erfpacht met aankoopoptie
Een natuurlijke persoon wenst met de vennootschap waarvan zij aandeelhouder/bedrijfsleider is een erfpachtovereenkomst
met een aankoopoptie af te sluiten die aan de in artikel 10, § 2, WIB 92 gestelde voorwaarden voldoet.
Wanneer een verrichting bedoeld in artikel 10, § 2, WIB 92 de kenmerken heeft van een financiering van de aankoop
van de volle eigendom van een onroerend goed, is de DVB van mening dat het recht van overgang van 10/12,5 %
verschuldigd is bij het afsluiten van het contract.
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8. statistische gegevens
voorafgaande
beslissingen
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8.1 Inleiding

Hierna volgen een aantal statistische gegevens m.b.t. het veralgemeende stelsel van voorafgaande beslissingen.
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8.2 Voorstelling volgens aantal

Tabel : Aantal ingediende en behandelde aanvragen en preﬁlings – Overzicht
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8.3 Voorstelling volgens aard van de
beslissingen
Tabel 1 : Aard van de beslissing naar aanleiding van de aanvragen – Overzicht

Tabel 2 : Aard van de afsluitingen bij preﬁlings - Overzicht
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8.4 Voorstelling volgens behandelde
materies
Tabel 1 : Verdeling volgens bevoegdheden – Jaar 2013

Tabel 2: Gedetailleerde verdeling – Jaar 2013
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8.5 Beslissingstermijn

Tabel: Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande beslissingen – Overzicht
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FOD FINANCIËN - DVB DEEL II: STATISTISCHE GEGEVENS
REGULARISATIE

1. Wetgevend kader
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 Artikelen 121 tot 127 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 30.12.2005, 2de editie) zoals gewijzigd
door de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale
regularisatie (BS van 12.07.2013, 3de editie).
 Koninklijk besluit van 8 maart 2006 houdende oprichting van het “Contactpunt Regularisaties” bij de Federale
Overheidsdienst Financiën (BS van 15.03.2006, 2de editie).
 Koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel
124 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 15.03.2006 – 2de editie) zoals gewijzigd door het
koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de
formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van
12.07.2013, 3de editie).
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2. Statistische gegevens
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Het begrip “behandelde dossiers” opgenomen onder “OUT” in de hierna volgende tabellen vertegenwoordigt, voor de
periode 2006-2012, uitsluitend de geregulariseerde dossiers, d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt. Vanaf
2013 omvat dit begrip eveneens de dossiers waarvoor een uitnodiging tot betaling werd verzonden.
De begrippen “EBABis” en “EBATer” gebruikt in de hieronder opgenomen tabellen, komen enerzijds overeen met de
regularisatie-aangiften ingediend in het kader van de programmawet van 27 december 2005 en, anderzijds met deze
die werden ingediend in het kader van deze zelfde programmawet zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 2013 tot
wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie.
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2.1 Kwantitatieve voorstelling

Tabel 1: Aantal ingediende en behandelde aangiften – Historiek

Deze tabel duidt vooreerst op een zeer aanzienlijke verhoging van het aantal in 2013 ingediende aangiften (10x meer
dan in het verleden). De redenen hiervoor zijn enerzijds te vinden in het stelsel van de EBABis dat werd beëindigd op
14/7/2013 en dat een groot succes heeft gekend bij het naderen van zijn einde (13.500 aangiften ingediend tussen begin
juni en 14 juli), en anderzijds, in het stelsel van de EBATer dat het heeft overgenomen en werd beëindigd op 31/12/2013
(5.200 aangiften ingediend in december).
Om het hoofd te bieden aan deze plotse toevloed en het peil van de behandeling van de aangiften aanzienlijk te verhogen,
werden vervolgens vanaf de maand juli de volgende maatregelen getroffen:
1. Verbetering, vereenvoudiging en automatisering van de werkmethodes gaande van de ontvangst van de aangifte tot
aan de uitreiking van het regularisatie-attest. De snelle verwezenlijking van deze werkmethodes werd gerealiseerd
met de interne middelen van de DVB en, voor het deel van de automatisering, in samenwerking met twee ambtenaren
van de Stafdienst ICT.
2. Bijkomende terbeschikkingstelling van normaal aan de DVB toegewezen personeel.
3. Tijdelijke terbeschikkingstelling van stagiairs aangeworven door de FOD Financiën (30 begin oktober, 70 in november
en bijna 100 in december). Deze stagiairs waren actief tot het einde van het jaar en sommigen tot eind maart 2014.
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Tabel 2 : Aangegeven, ingediende en behandelde bedragen - Historiek

Het ongebruikelijk belang van de aangegeven bedragen (opgenomen onder “IN”) en behandelde bedragen (opgenomen
onder “OUT”) in 2013 is te vinden in dezelfde beweging vastgesteld en verklaard in tabel 1 met betrekking tot het aantal
ingediende en behandelde aangiften.
Tabel 3 : Heffingen op de behandelde dossiers – Historiek
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Tabel 4 : Aangegeven gemiddelde door middel van ingediende en behandelde dossiers – Historiek

Naast het feit dat deze tabel informatie verstrekt over de gemiddelden van de aangegeven bedragen, toont deze eveneens
aan dat de DVB in 2013 belangrijkere dossiers heeft behandeld wat de gemiddelde bedragen betreft.
Tabel 5 : Voorraad te behandelen dossiers - Situatie op 31/12/2013

In vergelijking met de tabellen 1 et 2 bevat deze tabel niet de dossiers die onontvankelijk werden verklaard (152 voor
de EBABis op 31/12/2013). Deze tabel geeft dus een beter beeld van de dossiers die nog effectief moeten worden
behandeld en waarop heffingen kunnen worden verwacht. De aandacht wordt echter eveneens gevestigd op het feit
dat de statistieken op dit ogenblik niet toelaten weer te geven in welke mate deze dossiers waarvoor een uitnodiging
tot betaling werd verzonden niettemin niet het voorwerp zullen uitmaken van een regularisatie-attest bij gebrek aan
betaling. Dit element is van aard om het bedrag van de effectieve heffingen verwacht op het saldo van te behandelen
dossiers enigszins te beïnvloeden.
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2.2 Voorstelling per aard van de
aangegeven bedragen (bedragen in EUR)
Tabel 1 : EBABis – Aard van de aangegeven bedragen – Historiek

De samenstelling van de categorie “Overige” blijkt bij het onderzoek van de dossiers samengesteld uit hoofdzakelijk
roerende inkomsten (70%), successierechten (29,5%) en onroerende inkomsten (0,4%).
Tabel 2 : EBATer – Aard van de aangegeven bedragen

Tabel 3 : EBATer – Aard van de aangegeven fraude

Het begrip dat werd gekwaliﬁceerd als “gewone fraude” omvat de geregulariseerde bedragen bepaald bij artikel 122
van de voormelde programmawet van 27 december 2005.
Het begrip dat werd gekwaliﬁceerd als “ernstige fraude” omvat de geregulariseerde bedragen bepaald bij artikel 122/1, §
2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals gewijzigd door artikel 4 van de voormelde wet van 11 juli 2013.
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2.3 Voorstelling per begunstigde
(bedragen in EUR)

Tabel 1: EBABis – Begunstigden van de hefﬁngen afkomstig van de behandelde dossiers

Er wordt aan herinnerd dat het begrip “behandelde dossiers”, voor de periode 2006-2012, uitsluitend de geregulariseerde
dossiers, d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt vertegenwoordigt. Vanaf 2013 omvat dit begrip eveneens de
dossiers waarvoor een uitnodiging tot betaling werd verzonden.
Tabel 2: EBABis – Herkomst van de inkomsten voor de gewesten

Tabel 3: EBABis – Herkomst van de inkomsten voor de federale Staat
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Tabel 4: Verdeling tussen de gewesten op basis van de betalingen uitgevoerd over de periode 2006-2013

Voor 2013 vloeit het verschil tussen de uitgevoerde betalingen (195.452.357 EUR) en de hefﬁngen afkomstig van tabel
1 (275.968.100 EUR) voort uit de behandelde dossiers die het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitnodiging tot
betaling te betalen eind van het jaar 2013 en betaald in 2014.
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