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1. INLEIDING

- Vennootschapsbelasting
o 2008: 12,3 miljard opbrengsten, dit jaar ongeveer 8-9 miljard
o positief gecorreleerd met conjunctuur
o negatief gecorreleerd met rente
- Waarom vennootschappen belasten?
o Historisch: vennootschapsbelasting als soort patentrecht te betalen om als
rechtspersoonlijkheid te mogen handelen
o Nu: heffen van belastingen heeft te maken met het hebben van draagkracht
 Ook de vennootschap heeft zelf (buiten zijn aandeelhouders) fiscale
draagkracht dus worden belastingen geheven
o Zelfstandigen gelijkschakelen met werknemers:
 Werknemers betalen inkomstenbelasting op het bedrag dat ze verdienen (ca.
54% vanaf €50.000)
 Zelfstandigen betalen inkomstenbelasting op het deel dat ze als loon wordt



uitgekeerd en hun vennootschap betaalt vennootschapsbelasting, hun totale
belasting is de som van beiden
Nu zou de vennootschapsbelasting ervoor moeten zorgen dat de totale belasting
van de zelfstandige ook ca. 54% bedraagt.
↓
Dit is vandaag niet gelukt want voor vennootschappen:




Sinds 1994: VVPR (verlaagde voorheffing/précompte réduite)
 voor inbrengen in cash in ruil voor aandelen kan hierdoor een verlaagde
roerende voorheffing worden betaald
Aftrek van kosten




Aftrek van risicokapitaal (notionele interestaftrek)
Verlaagd tarief

Accumuleren van inkomsten: een zelfstandige betaalt zichzelf een loon uit en de rest
van de winst wordt als reserve opgebouwd i.p.v. het als dividend aan zichzelf uit te
keren (op het dividend zou belasting moeten betaald worden).


Tot 2 jaar geleden:
portefeuillebeleggingen (aandelen, obligaties, …) vanuit vennootschap
suboptimaal t.o.v. wanneer deze zouden gebeuren als particulier omwille van:
1





Geen bevrijdende roerende voorheffing voor vennootschap (altijd 34%
voorheffing voor vennootschap)
Particulieren kunnen belastingsvrij rendement realiseren in BEVEKs

Nu: aftrek van risicokapitaal bestaat
Hogere reserves => hoger nettovermogen => grotere aftrek risicokapitaal
 Beleggen in de vennootschap is niet langer fiscale nonsens, het is gunstig
om jaarlijks inkomsten te accumuleren. Bij het pensioen is dan een groot
reserve opgebouwd, er zijn 2 opties:
 Liquideren => roerende voorheffing bedraagt slechts 10%
 Verkopen:
 Aan natuurlijk persoon: deze zal weten dat hij de grote
reserves nooit belastingvrij uit de onderneming zal kunnen
halen en dus een deel belastingen willen aftrekken. Er volgt
een discussie over de NPV van de belastinglatentie. Het is


dus niet voordelig voor de verkoper.
Aan vennootschap: kan er alle reserves nagenoeg
belastingvrij uithalen door de DBI-vrijstelling.
 Zaakvoerder realiseert zijn geaccumuleerde
inkomsten als meerwaarde op aandelen en dat is
belastingsvrij voor particulieren

 Er is druk om hier iets aan te doen. Vanuit academisch oogpunt is het systeem niet
coherent.
Conversietechnieken: belastbare inkomensstroom converteren naar
inkomensstroom die niet belastbaar is
 Hier: dividend omvormen naar meerwaarde op aandeel
Mogelijke aanvalsroutes:
o Meerwaarde op aandelen bij verkoop belastbaar stellen ten belope van de
geaccumuleerde reserves
o Bepaalde vennootschappen fiscaal transparant maken: fiscaal beschouwen
alsof de vennootschap niet bestaat, deze kan wel bv. als rechtspersoon
handelen en genieten van beperkte aansprakelijkheid (dit systeem wordt o.a.
toegepast in Nederland en Frankrijk)
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2. TOEPASSINGSGEBIED

Een entiteit is onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:
 rechtspersoonlijkheid bezit (2.1)
 fiscaal domicilie heeft in België (2.2)
 zich toelegt op winstgevende uitbating of winstgevende handelingen (2.3)
Behoudens enkele uitzonderingen (2.4).
2.1 RECHTSPERSOONLIJKHEID

Geen rechtspersoonlijkheid ⇒ personenbelasting
Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: VOF, Comm.V., BVBA, CVBA,
CVOA,NV,Comm.VA, SE, SCE
(In Nederland en Frankrijk zijn Comm.V. en VOF fiscaal transparant en zij betalen daar
dus geen vennootschapsbelasting)
Dus niet onderworpen: maatschappen, tijdelijke handelsvennootschappen, stille
handelsvennootschappen, commerciële maatschappen
 Fiscale transparantie: wanneer zo’n lichaam winst of baten behaalt, zijn de
opnemingen van de vennoten en hun deel in de verdeelde of onverdeelde winst of
baten, belastbaar voor de vennoten als winst of baten. (WIB Art. 29)
+ onregelmatig opgerichte handelsvennootschappen, landbouwvennootschappen (tenzij ze
zelf voor venn.bel. kiezen), economische samenwerkingsverbanden en verenigingen van
mede-eigenaars zijn ook fiscaal transparant (zie verder).
Rechtspersoonlijkheid krachtens de Belgische wet of een buitenlandse wet: mogelijkheid om
eendere welke Europese vennootschapswetgeving toe te passen
 Waar de vennootschap is opgericht (juridisch) staat los van de plaats waar
belasting moet betaald worden (fiscaal)
Bv. Centros-arrest: 2 Denen wilden kleine winkel oprichten maar hadden niet
voldoende startkapitaal om te voldoen aan de Deense vennootschapswetgeving. Ze
starten de vennootschap op in de UK (bijna geen minimumkapitaal vereist) ook al is
de enige activiteit in Denemarken. De Deense rechtbank oordeelde dat dit enkel
gedaan werd om de Deense wet te omzeilen maar kreeg uiteindelijk ongelijk. De
onderneming moet natuurlijk wel belasting betalen in Denemarken.
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Juridisch: sinds Centros-arrest kan EU-burger nagenoeg vrij kiezen voor een rechtsvorm en
bijhorend vennootschappenrecht in één van de lidstaten (juridisch):
o Incorporatiebeginsel: iedereen die de incorporatieacte (oprichtingsacte) verlijdt in dit
land kan kiezen voor het recht van dit land, zelfs al is de werkelijke zetel in een ander
land gevestigd (bv UK).
o Werkelijke zetel-beginsel: vennootschappenrecht is van toepassing op
vennootschappen met hun zetel in het land (bv België) => je kunt niet naar dit land
komen om hun recht te ontlenen
Fiscaal: een vennootschap betaalt belastingen in het land waar de werkelijke zetel gevestigd
is, onafhankelijk van waar ze juridisch gevestigd is.
Voor de rechtspersoonlijkheid is er geen substance over form-principe: de fiscus mag niet
over de rechtspersoonlijkheid van een bepaalde vennootschap (bv. eenmans-BVBA)
heenkijken door de antimisbruikbepaling in te roepen. Er zijn altijd wel economische of
financiële motieven die de oprichting van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid
verantwoorden.
SAMENSPEL TUSSEN BELGISCH EN BUITENLANDS RECHT VIA
DUBBELBELASTINGVERDRAGEN

Vb. Amerikaanse Limited Liability Company (LLC) die Belgische aandeelhouders heeft. De
LLC bezit Amerikaans vastgoed en ontvangt daaruit huuropbrengsten. Wat is de fiscale
situatie?
o Belgisch recht: de LLC heeft rechtspersoonlijkheid naar Amerikaans recht, dus ze is
onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
 Maar we zitten hier niet in een intern-Belgische context maar wel in een
Amerikaans-Belgische. Dus we moeten kijken naar het
dubbelbelastingverdrag: bilaterale afspraken omtrent grensoverschrijdende
verrichtingen
o Hoe de huurinkomsten belasten in België volgens het dubbelbelastingsverdrag?




Belgisch intern recht: LLC is een entiteit met rechtspersoonlijkheid dus
onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De particulier heeft dus geen
rechtstreeks inkomen uit de verhuur van vastgoed maar enkel via de
vennootschap.
Verdrag: vennootschap al wat naar Amerikaans recht beschouwd wordt als
een vennootschap

4

(Oeso-richtlijn: vennootschap valt enkel onder het verdrag als het
een vennootschap is volgens het plaatselijke recht)
Maar: Amerikanen kijken niet naar rechtspersoonlijkheid om te bepalen of
iets een vennootschap is maar naar submission to tax: als een entiteit
fiscaal transparant is wordt ze niet als vennootschap beschouwd.
(Rechtspersoonlijkheid of niet is hier dus niet relevant).
 De LLC is fiscaal transparant dus gaat men rechtstreeks de
vennoten belasten (voor de Amerikaanse fiscus bestaat de LLC
niet) en volgens het Amerikaanse recht is de LLC geen
vennootschap
 De LLC bestaat dus ook niet voor het AmerikaansBelgische dubbelbelastingverdrag
 Kwalificatieconflict (verschil in fiscale wetgeving van beide landen zorgt
ervoor dat de inkomsten niet hetzelfde worden gekwalificeerd):
 België: Geld is dividend uit Amerikaanse vennootschap
 USA: Geld is huurinkomst van particulier persoon (onroerend inkomen)
 En volgens verdrag worden de Amerikaanse regels toegepast:
USA heft belastingen, België moet vrijstellen
Algemeen: in een internationale context zijn steeds 3 types van regels van belang:
o Hoe wordt het inkomen volgens het plaatselijke fiscaal recht gekwalificeerd?
Amerikaanse recht: huurinkomsten van LLC zijn onroerend inkomen van
particulier
o Toetsen aan dubbelbelastingverdrag: wat mag/moet voor elk land (meestal geeft het
verdrag voorrang aan de bronstaat)
Mag de USA wel zeggen dat het onroerend inkomen is? Ja. En volgens het verdrag
moet België vrijstellen aangezien USA belast.
o Hoe kijkt België ertegenaan? Wat te doen volgens het verdrag en wat te doen in theorie
(enkel gebaseerd op eigen regels)
Belgische regels: geld dat op privérekening komt hier is een dividend uit een
vennootschap en is belastbaar.
 België moet eigenlijk zijn eigen recht (rechtspersoonlijkheid) opzij schuiven
en Amerikaanse regelgeving (rechtspersoonlijkheid niet relevant enkel
submission to tax) aanvaarden
De strikte regel, rechtspersoonlijkheid dus vennootschapsbelasting, geldt nagenoeg enkel in
België, niet in de ons omringende landen.
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2.2 FISCAAL DOMICILIE

d.w.z. de maatschappelijke zetel, de voornaamste vestiging of de zetel van bestuur en beheer
in België
Geen fiscaal domicilie in België ⇒ belasting niet-inwoners
In realiteit: de zetel van een bedrijf is gevestigd op de plaats waar de beslissingbevoegdheid
zich bevindt, dit kan echter nog variëren naargelang de aard van de vennootschap:
Bv.
- Passieve holding: domicilie op de plaats waar de raad van bestuur samenkomt
aangezien er geen dagelijkse activiteiten zijn => mogelijk om domicilie relatief vrij
te kiezen
- Grote multinationale NV met duizenden werknemers en een directiecomité:
domicilie op de plaats waar de dagelijkse leiding, de directie, zicht bevindt, dit is de
effectieve beslissingbevoegdheid
BRIEVENBUSVENNOOTSCHAPPEN:

Een vennootschap is pas ergens gevestigd als het kloppend hart van de vennootschap zich op
die plaats bevindt. Pure brievenbusvennootschappen zijn niet meer van deze tijd en worden
als fraude beschouwd.
Bv.: Een IT-consultant wil een firma oprichten waaronder zijn consulting activiteiten (in
België) vallen. Hij wil deze vennootschap vestigen in Jersey. Fiscale situatie?
 Dit zal enkel toelaatbaar zijn als de consultant naar Jersey verhuist en van daaruit zijn
activiteiten uitvoert en enkel voor korte klantenbezoeken naar België komt.
 Algemeen: een vennootschap is slechts in het buitenland gevestigd als in het
buitenland voldoende substantie aanwezig is zodat ze in staat is de volledigheid van
haar activiteiten daar uit te voeren.

TOEPASSING: AANKOOPVENNOOTSCHAP VAN BELGISCHE ONDERNEMING IN
HONGKONG.

(België is het enige land ter wereld met een dubbelbelastingverdrag met Hongkong)
Een Belgische onderneming richt een aankoopvennootschap op in Hongkong. Deze koopt
producten aan voor €80 en verkoopt ze vervolgens door aan de Belgische onderneming voor
€130. De producten worden verkocht op de Belgische markt voor €131.
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3 mogelijke scenario’s:
o De aankoopvennootschap is een pure brievenbusvennootschap. Er gebeurt niets
substantieels in Hongkong. De administratie van de aankoopvennootschap gebeurt
door de Belgische vennootschap in naam van de Hongkong-vennootschap (met diens
briefhoofden e.d.).
= fraude
Gevolgen:
- Onderworpen aan Belgische belasting
- Vervolging voor intellectuele valsheid in geschrifte
o Er is een vaste inrichting van de aankoopvennootschap in België. De Belgische
afdeling helpt de aankoopafdeling in Hongkong.
Gevolg: een deel van de winst van de aankoopvennootschap is belastbaar in
België
o De aankoopvennootschap in Hongkong bestaat werkelijk. De transferprijzen die
worden gebruikt zijn echter onjuist. Ze zijn niet gerechtvaardigd op basis van de
verrichte activiteiten is de transferprijs niet gerechtvaardigd.
Gevolg: transferprijs moet worden aangepast

2.3 WINSTGEVENDE ACTIVITEITEN

Geen winstgevende activiteiten => rechtspersonenbelasting
Enkel onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting is een groot voordeel. De entiteit is
dan enkel belast op een aantal vastgoedmeerwaarden (20%) en verder is er een bevrijdende
roerende voorheffing op roerende inkomsten. Er is dus geen belasting op werkelijk inkomen,
bv. pensenkermissen, schenkingen van leden, …
Altijd alles of niets: volledig onderworpen aan vennootschapsbelasting of volledig aan
rechtspersonenbelasting (nooit gedeeltelijk zoals bv. voor BTW).
Cassatie: handelsvennootschappen hebben altijd een winstgevende activiteit
 Deze vraag is dus enkel van belang voor VZW’s en stichtingen

2.4 UITZONDERINGEN
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WIE IS NIET AAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING ONDERWORPEN:

-

-

Art. 181, WIB: aantal rechtspersonen die niet aan vennootschapsbelasting zijn
onderworpen
Vennootschap met sociaal oogmerk is uitgesloten van de vennootschapsbelasting als
een dividend statutair is uitgesloten (kunnen geen dividenden uitkeren aan leden of
bestuurders)
Enkele organisaties zijn steeds uitgesloten, bv. Vlaamse maatschappij voor
watervoorziening (meeste overheidsbedrijven tegenwoordig wel
vennootschapsbelastingplichtig)

VZW’S

Wat is het verschil tussen “echte” en “valse” VZW’s
VZW’s zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting als:
- Ze in de lijst staan van Art.181
- Of ze geen winstoogmerk nastreven
- Of ze enkel een bepaald aantal verrichtingen stelt
 Geen verrichtingen van winstgevende aard
Onder verrichtingen van winstgevend aarde vallen niet:
 Verrichtingen die alleenstaand of uitzonderlijk zijn
Bv. een VZW die voetballes geeft, organiseert eens per jaar een
mosselsouper om een nieuwe uitrusting voor de kinderen te
financieren. Deze inkomsten zijn niet belastbaar: er is wel een




winstoogmerk maar de verrichtingen hebben een eenmalig karakter.
Beleggen van fondsen: een VZW mag rijk zijn (ze mag enkel geen
winstactiviteiten nastreven op continue basis)
Opm.: de mate waarin de fondsen actief of passief worden belegd is
hierbij van geen belang, het gelopen risico evenmin.
Commerciële activiteiten die slechts bijkomstig zijn of waarbij de
gebruikte methoden artisanaal zijn (d.w.z. de gebruikte methoden zijn
niet economische efficiënt, domme manier om de business te runnen).
Opm.: deze regel is relatief rekbaar en vaak voor interpretatie
vatbaar

Voorbeelden:
o Oxfam-wereldwinkel: de winkels zijn georganiseerd als VZW, aan welke belasting
zijn ze onderworpen? De winkels zijn winstgevend (en worden efficiënt gerund), het
8

verkopen met winst is echter bijkomstig aan het hoofddoel, nl. de zelfredzaamheid van
de arme landen ondersteunen. Onderworpen aan rechtspersonenbelasting.
o Businessloges van voetbalclubs die als VZW zijn georganiseerd en de goede werking
van de voetbalploeg als hoofddoel hebben, het verkopen van champagne als
bijkomstige commerciële activiteit. Deze werden uiteindelijk onderworpen aan de
vennootschapsbelasting.
LANDBOUWVENNOOTSCHAPPEN

De landbouw kent een forfaitair taxatieregime in de personenbelasting: landbouwers betalen
nagenoeg nooit belasting op hun werkelijke inkomen maar wel op grond van een aantal
forfaitaire berekeningsregels op basis van het aantal hectaren grond, het aantal dieren, …
 Dit is een gunstig stelsel dus de landbouwers willen hun vennootschap buiten de
vennootschapsbelasting houden.
De vennootschapsbelasting gaat uit van het boekhoudkundig resultaat,
daardoor is er hierin geen plaats voor forfaitaire regimes, dat is uitsluitend
voorbehouden voor de personenbelasting.
 De landbouwvennootschap is fiscaal transparant: de individuele landbouwer wordt in
de personenbelasting belast ook al werkt hij via een vennootschap. Deze vennootschap
bestaat juridisch wel (ze heeft bv. wel rechtspersoonlijkheid), fiscaal niet.
ECONOMISCH SAMENWERK INGSVERBAND

 Kostendelende vereniging met rechtspersoonlijkheid
 Fiscaal transparant
ONREGELMATIG OPGERICHTE EN NIETIGE VENNOOTSCHAPPEN

o Historisch: onregelmatig opgerichte vennootschappen waren geldig totdat de rechter
zei dat ze nietig waren. Dit moest fiscaal worden opgevangen: Art.29, §2, 1° WIB.
Sinds 1995 is dit niet meer relevant.
o Vandaag: een vennootschap ontstaat pas als rechtspersoonlijkheid als de
oprichtingsakte is neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Als je
een nieuw vennootschapscontract ondertekent bij de notaris, dan bestaat dit contract
en de vennootschap maar ze krijgt pas rechtspersoonlijkheid als de akte is neergelegd.
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Commerciële vennootschap: een vennootschap van om het even welke aard die
rechtspersoonlijkheid zou kunnen hebben maar er geen heeft omdat men de akte nooit
heeft neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De commerciële
vennootschap is fiscaal transparant.
 Dit is fiscaal een belangrijk gegeven waarmee veel gespeeld wordt

TOEPASSING: VTM-CONSTRUCTIE

Dit is een veelgebruikte planningstechniek om winsten te verplaatsen naar een andere
vennootschap.
Een vennootschap wordt opgericht die instaat voor de uitbating van de commerciële
televisiezender. Op dat moment bezitten zij het monopolie inzake televisiereclame. Deze
vennootschap ging dus erg winstgevend worden en vooral reclame-inkomsten wegnemen van
kranten en tijdschriften. VTM werd oorspronkelijk opgericht door de uitgeverijen van die
kranten en magazines.
 Resultaat: een uiterst winstgevende vennootschap als dochteronderneming van
verlieslatende vennootschappen.
Fiscale situatie:
o Dochtervennootschap (VTM) maakt grote winsten en betaalt hierop belastingen
o Moedervennootschappen (uitgeverijen) hebben verliezen, die kunnen ze enkel
overdragen naar het volgende jaar (maar dan zullen ze waarschijnlijk evenmin winst
maken)
 Allemaal vennootschappen met rechtspersoonlijkheid dus: VTM betaalt
belasting, het dividend dat wordt uitgekeerd naar de uitgeverijen is in principe
(nagenoeg) belastingvrij maar omdat deze toch al verlies hadden is dat niet van
tel.
 Fiscale planning met als doel de winsten van VTM te verplaatsen naar de
moedervennootschappen zodat verlies en winst daar samenkomen en in totaal
geen of minder belastingen moeten betaald worden.
Oplossing:
Alle vennootschappen (VTM en de uitgeverijen) gaan samen een contract van maatschap
(stille handelsvennootschap) aan, d.w.z. een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die fiscaal
transparant is. Hierin worden alle reclame-inspanningen (geld, commerciële contracten, …)
samengebracht en aan de dochter (VTM) ter beschikking gesteld in het kader van de
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maatschap. In ruil daarvoor krijgen de moedervennootschappen een rechtstreeks deel in de
winst van de dochter, bv. 50%.
Bv. VTM heeft een winst van 100. Het winstdeel van de uitgeverijen is 50 (d.i. een kost
voor VTM). Het belastbaar resultaat van VTM is dus 50 (100-50). Van het resultaat dat
overblijft na belastingen (50-belastingen) wordt een dividend uitbetaald aan de
aandeelhouders, in dit geval dus eveneens de uitgeverijen. Zonder deze constructie moet
belasting betaald worden op de volledige winst van 100, het overblijvende deel kan dan
als dividend worden uitgekeerd.
TERUGWERKENDE KRACHT

-

Noodzaak: terugwerkende kracht is nodig bij reorganisaties. Bv. fusie: een balans
moet worden opgemaakt van de staat na de fusie en vervolgens moet enkele weken
gewacht worden. Er wordt dus eigenlijk gewerkt met balansen die 2-3 maanden oud
zijn en daarom is terugwerkende kracht nodig.

-

Rechtspraak: terugwerkende kracht wordt niet erkend

-

Fiscus: aanvaardt in beperkte mate dat vennootschappen met terugwerkende kracht
worden opgericht op voorwaarde dat het belang van de schatkist niet geschaad wordt.
Bv. Terugwerkende kracht wordt niet aanvaard in volgend geval: een manager richt
een managementvennootschap op. Hij stort alle vergoedingen die hij het
voorbije jaar heeft verdiend terug aan de ondernemingen waarvoor hij de
prestaties heeft verricht en laat ze opnieuw storten op de rekening van zijn
nieuwe vennootschap. Dit stemt niet overeen met de werkelijkheid (de
werkzaamheden worden verricht als persoon en niet in naam van de
vennootschap) en de schatkist wordt geschaad.

DE ANTI-MISBRUIKBEPALING

Fiscale constructies zijn niet tegenstelbaar aan de fiscus als zij als enig doel hadden om een
belastingvoordeel te behalen en geen economische of financiële belangen hadden (Art. 344 §1
WIB). Een reeks van juridische verrichtingen die in feite één grote handeling uitmaken, kan
worden geherkwalificeerd als dit leidt tot meer belasting, tenzij er voor de reeks van
verrichtingen een bedrijfsmotief was.
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 Bedoeld om fiscale constructies onderuit te halen die niet via simulatie onderuit
kunnen gehaald worden. De constructies zijn dus wel rechtsgeldig maar worden toch
geherkwalificeerd door de fiscus.
Een fiscale constructie wordt door de fiscus dus in twee stappen beoordeeld of aangevallen:
1. Is er sprake van simulatie
2. Kan de constructie geherkwalificeerd worden op basis van de anti-misbruikbepaling
Simulatie: doet de belastingplichtige wat hij zegt of doet hij alsof (veinzing)? Het gaat over
belastingontduiking, constructies die niet rechtsgeldig zijn.
Bv. buitenlandse beleggingsvennootschappen: geheime bankrekeningen in
belastingsparadijzen (British Virgin Islands, Kaaimaneilanden, …), dit zijn
schermvennootschappen geplaatst tussen een bankrekening en een persoon om te kunnen
zeggen dat de bankrekening en de interesten niet van de persoon zijn
 Echte en valse
Bv.
 Geld in Luxemburgse holdingvennootschappen: indien je je geld opvraagt,
worden de procedures gerespecteerd: er wordt een aandeelhoudersvergadering
gehouden en een dividend uitgekeerd. Dan is het waarschijnlijk een “echte”.


Als je geld wil en het staat de volgende dag op je bankrekening is het
waarschijnlijk een “valse”. De vennootschap heeft dan geen afgescheiden
vermogen (vermogensvermenging) en is een fictieve vennootschap (eigenlijk
handelt men alsof er geen vennootschap is).
= simulatie (belastingfraude)
 Verjaringstermijn van 7 jaar
 Boete van 50% bovenop verschuldigde belasting
 Strafrechtelijke inbreuk

Herkwalificatie: de constructie is rechtsgeldig (er is geen simulatie), kunnen we toch nog
herkwalificeren op basis van de anti-misbruikbepaling? Het gaat over belastingsontwijking:
de constructie is rechtsgeldig maar het enige doel is minder belastingen te betalen.
 Er zijn enkele gevallen waarbij de fiscus toch door de vennootschap heen kan kijken
ook al is ze volledig echt
TOEPASSING: TE ONTBINDEN TUSSENVENNOOTSCHAP
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Een Belgische vennootschap wil commercieel actief worden in Frankrijk. Dit kan door een
vaste inrichting (een branch) in Frankrijk te vestigen, d.w.z. een verkoopskantoor van de
Belgische vennootschap oprichten voor Frankrijk. De oprichtingsverliezen van deze branch
zijn dan rechtstreeks aftrekbaar van de Belgische winsten.
Echter: het is commercieel verkiesbaar om een Franse vennootschap op te richten omdat de
Franse chauvinistisch zijn en de Franse distributeurs willen kopen van een Franse
vennootschap om zo het productaansprakelijkheidrisico zelf niet te dragen.
 We werken via een Franse dochtervennootschap

Probleem: fiscaal is dit niet optimaal. De opstartverliezen in Frankrijk bij de
dochteronderneming zijn niet aftrekbaar bij de Belgische moeder. Met de
opstartverliezen van de dochter kan dus niet meteen iets gebeuren omdat de
minderwaarde op aandelen niet aftrekbaar is en de kost niet langer in de Belgische
vennootschap zit.
 Techniek van de te ontbinden

tussenvennootschap:
Oprichting:
 Oprichting van een Belgische
dochtervennootschap (“Belgium
International”), de tussenvennootschap.
 “Belgium International” richt een
Franse dochter op
 De Belgische vennootschap steekt 100
kapitaal in “Belgium International”,
deze sluist 100 aan kapitaal door naar
de Franse dochter.
Na het eerste jaar (of na 2 of 3 jaar):
 Franse dochter maakt (opstart)verlies van 55. De waarde van de onderneming



is dan dus nog slechts 45.
 Minderwaarde op aandelen, niet aftrekbaar
Tussenvennootschap (“Belgium International”) ontbinden en vereffenen:
 Aandelen in Franse dochter komen rechtstreeks toe aan Belgische
moeder.
 Moedervennootschap investeerde oorspronkelijk 100, bij liquidatie is
de onderneming nog maar 45 waard. Verliezen op aandelen zijn wel
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aftrekbaar bij liquidatie van een dochter in de mate dat je minder krijgt
dan het gestorte kapitaal.
 De 55 kan afgetrokken worden bij de moeder.

Opm.: De Franse vennootschap zou ook elk jaar de oprichtingskosten kunnen overdragen tot
ze kunnen afgetrokken worden van een winst, er is echter een verschil in netto actuele waarde
(NPV). We verkiezen om de kosten zo snel mogelijk aan te wenden.
Bijkomend voordeel: dubbele verliesaftrek
-

Vaste inrichting van Belgische onderneming in Frankrijk (branch): eenmalige
verliesaftrek:
De opstartverliezen worden meteen aftrekbaar van de Belgische winsten. Maar
de Franse verliezen die in België worden afgetrokken, worden in België
belastbaar op de dag dat de verliezen in Frankrijk bruikbaar worden.
Bv. In het eerste jaar maakt de Franse branch een verlies van 20, dit wordt
meteen afgetrokken van de winst in België. Na drie jaar maakt de Franse
vestiging op zichzelf winst en de 20 verlies uit het eerste jaar kan hiervan
worden afgetrokken. De 20 die het eerste jaar in België werd afgetrokken
wordt hierdoor in België belastbaar.
= herneming, recapture
Voordeel: verliezen dadelijk aftrekbaar
Nadeel: verliezen slechts eenmalig aftrekbaar (er is recapture)

-

Met te ontbinden tussenvennootschap: dubbele verliesaftrek
 De Franse verliezen worden overgedragen en zullen later in Frankrijk
aftrekbaar zijn.
 De verliezen zijn echter ontdubbeld. Ze hangen ook vast aan de aandelen van
de Franse vennootschap en deze minderwaarde zal (als minderwaarde bij
liquidatie) aftrekbaar zijn bij de Belgische moeder bij ontbinding van de
tussenvennootschap.

Reactie van de fiscus? Kan deze constructie geherkwalificeerd worden op basis van de antimisbruikbepaling?
-

Tot enkele jaren geleden:
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De fiscus zal eenheid van opzet willen gebruiken om de oprichting en ontbinding
samen te voegen in zijn fiscale beoordeling en vaststellen dat er op dag één enkel een
Belgische vennootschap was en aan het einde een Belgische vennootschap met een
Franse dochter. De normale weg om dit te verkrijgen is het simpelweg oprichten van
een Franse dochtervennootschap. Hier werd een andere route gevolgd met louter als
doel een fiscaal voordeel te realiseren.
 De constructie is herkwalificeerbaar tot niets, de tussenvennootschap heeft
nooit bestaan
 Er is geen aftrek mogelijk van liquidatieverlies aangezien de
tussenvennootschap nooit heeft bestaan
-

Vandaag:
Deze herkwalificatie is niet mogelijk.
Cassatie-uitspraak over de interpretatie van Art.344, §1: Als de fiscus de handelingen
van de belastingplichtige herkwalificeert, dan moet die herkwalificatie zodanig zijn
dat zijn met de werkelijkheid strookt, d.w.z. alle juridische en economische elementen
die beschikbaar zijn moeten gerechtvaardigd worden met de herkwalificatie.
 Dat is bij te ontbinden tussenvennootschap niet het geval: de
tussenvennootschap heeft belastingsaangiftes ingevuld, bankrelaties aangegaan,
contracten met derden gesloten, … Dit kan nooit verklaard worden als de
vennootschap niet heeft bestaan.
 De te ontbinden tussenvennootschap kan niet worden geherkwalificeerd
 De anti-misbruikbepaling voegt nog nauwelijks iets toe aan de simulatieleer.

Ze is in grote mate dode letter geworden. Andere herkwalificaties bestaan
nauwelijks.
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3. BELASTBARE GRONDSLAG

In de wetgeving vinden we verschillende grondslagen van belastingheffing:
-

Winst volgens oorsprong: saldo van de resultatenrekening (Art.183 WIB) 
economische benadering

-

Winst volgens affectatie: reservetoenames, dividenden en verworpen uitgaven
(Art.185 WIB)  fiscaaltechnische benadering
 Eigenlijk zijn beide benaderingen in theorie hetzelfde:

Het saldo van de resultatenrekening wordt gebruikt ofwel om dividenden uit te
keren, ofwel om de reserves aan te vullen. De derde component, verworpen
uitgaven, is er omdat we fiscaal belasting betalen op enkele dingen die
boekhoudkundig onder kosten vallen.
 Gecorrigeerd resultaat van de resultatenrekening (winst volgens
oorsprong) = reservetoenames + dividenden + verworpen uitgaven
(affectatie van de winst)
We kunnen de belastbare winsten dus op twee manieren bekijken:
 Vertrekkende van de jaarrekening met daarop enkele correcties (3.3)
 Fiscale techniek en de zgn. 6 bewerkingen (6)
Verder zijn er nog enkele basisprincipes (3.2)
3.1 TECHNIEK: AANPASSING VAN DE BEGINTOE STAND VAN DE RESERVE S

De belasting is gebaseerd op de winst uit de resultatenrekening, we betalen dus belasting op
de winst van dat ene jaar. Op vlak van fiscaliteit lopen een aantal elementen echter over de
jaren heen en moet men hiervan het spoor bijhouden en dat gaat niet als men enkel van de
resultatenrekening van één jaar vertrekt.
 Affectatie van de winst: deze elementen kunnen wel worden bijgehouden
 Permanent vennootschapsdossier: elementen die elkaar jaar op jaar beïnvloeden

worden bijgehouden
Vb.
 Vrijgestelde reserves: in de reservestaten, die de toename en afname van de
reserves bevatten, wordt bijgehouden dat er vrijgestelde reserves zijn
waarop geen belasting werd betaald. Fiscaal preciseert de reservestaat de
verschillende aard van de reserves
Vb. Meerwaarde op aandelen
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 Volgens oorsprong, in jaarrekening: verkoopswinst op aandelen, deze

is vrij van belasting dus we trekken het bedrag van de meerwaarde af
van het boekhoudkundig resultaat om de grondslag te kennen
 Volgens affectatie, fiscaaltechnisch: de meerwaarde is een winst die

wordt gebruikt om dividenden uit te keren of de reserves te verhogen.
Stel we verhogen er de reserves mee. Dit zou leiden tot belastbaarheid
(terwijl de meerwaarde vrijgesteld is)
 Vrijgestelde reserve van maken?
Nee! In de reservestaat bestaat, voor de fiscus, een vrijgestelde
reserve niet. Bij een fusie, splitsing of liquidatie of wanneer de
reserve gebruikt wordt om eigen aandelen in te kopen, zal
belasting moeten betaald worden op de reserve. We
aanvaarden dan dus eigenlijk een uitgestelde taxatie (fiscale
latentie) terwijl de meerwaarde definitief vrijgesteld zou
moeten zijn.
 We moeten dus iets vinden waardoor de belaste reserves stijgen

maar er geen belasting moet betaald worden voor deze stijging.
Een definitieve vrijstelling is enkel op deze manier mogelijk
 Fiscaaltechnische kunstgreep: aanpassing van de
begintoestand van de reserves
Voorbeelden:
-

Een vennootschap realiseert een meerwaarde op aandelen van 100.000 en voegt deze
volledig toe aan de reserves.
Reservestaat:
Totale reserves

31/12/2008
75.000

31/12/2009
175.000

De reservetoename zou een belasting tot gevolg hebben dus we moeten de
begintoestand aanpassen.
Gecorrigeerd

+100.000
175.000

175.000

Geen reservetoename => geen belasting
-

Zelfde situatie maar de 100.000 wordt uitgekeerd als dividend.
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Totale reserves

31/12/2008
75.000

31/12/2009
75.000

Geen reservetoename, wel 100.000 uitgekeerd aan dividenden dus de
belastinggrondslag is opnieuw 100.000 terwijl deze 100.000 eigenlijk is vrijgesteld.
Correctie:
Gecorrigeerd

-

+100.000
175.000

75.000

Grondslag: 100.000 (dividend) + -100.000 (reservetoename) = 0
Een vennootschap heeft onderstaande beginbalans. Ze doet gedurende het volledige
jaar niets maar keert op het einde van het jaar toch 100 dividend uit.
A

Beginbalans

Cash: 300

P

Kapitaal: 100
(Belaste) reserves: 200

Aangezien er geen winst is, wordt het dividend uitgekeerd uit de reserves.
A

Eindbalans

Cash: 200

P

Kapitaal: 100
(Belaste) reserves: 100

Belastinggrondslag:
o Volgens oorsprong: er is het hele jaar niets gebeurd, de resultatenrekening is
dus leeg en het saldo is nul. Er is geen belasting verschuldigd.
o Volgens affectatie: 100 dividend uitgekeerd, reserveafname van 100 dus
eveneens geen belasting te betalen. In dit geval blijft het fiscaal overzicht
echter wel correct, we moeten immers bijhouden dat de belaste reserves zijn
verminderd.
3.2 BASISPRINCIPES

LINK TUSSEN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING EN DE PERSONENBELASTING
(ART.183)

Art. 183: vennootschappen zijn belastbaar op de gerealiseerde winsten en deze worden
berekend volgens de regels van toepassing op de winsten zoals vermeld in art 24. Elke regel
die in personenbelasting geldt voor winsten behaald, werkt dus automatisch door in de
vennootschapsbelasting.
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Bv.:
o

Art. 49: aftrekbare kosten
o Art. 54-56: bijzondere correcties op het beroepsinkomen
o

Art. 26: transferprijzen
o …
 Door Art. 183 is bijna alles wat in Art .24-79 staat ook van toepassing in de

vennootschapsbelasting.
Als de vennootschapsbelasting geregionaliseerd zou worden wat betreft belastbare grondslag,
moet Art. 183 gewijzigd worden zodat de link tussen personenbelasting (die niet
geregionaliseerd zou worden) en vennootschapsbelasting wegvalt.
Een van de regels op winsten die doorwerken: taxatie op accrual basis (i.t.t. cash basis). Dit is
logisch omdat ook de boekhouding op accrual basis gebeurt, van zodra de vordering of
factuur ontstaat wordt ze geboekt. De vennootschapsbelasting volgt dus de
boekhoudwetgeving.
PROFESSIONELE KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP

In de personenbelasting:
- Roerende inkomsten
- Onroerende inkomsten
- Beroepsinkomsten
- Diverse inkomsten
 4 aparte denkcategorieën
 Scharnierartikel 37: als je als particulier een business hebt, hoort alles wat je in het

kader van die business doet onder beroepsinkomsten.


Deze vraag stelt zich niet voor de vennootschap: een vennootschap betaalt belasting op
elke verrijking. Alles wat de vennootschap doet is professioneel en de vennootschap
kent enkel professionele inkomsten.

Bv. een belegging in een BEVEK is belastingvrij voor een particulier, voor een vennootschap
is deze belegging professioneel en dus belastbaar.
3.3 BENADERING VIA DE JAARREKENING (KLASSIEKE BENADERING)
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WELKE JAARREKENING GEBRUIKEN?

Een vennootschap heeft verschillende balansen: commerciële, fiscale, interne managementq,
… Welke balans en jaarrekening gebruiken?
 Juridisch bestaat er maar één balans (principe van de eenheid van de jaarrekening). De

fiscus kijkt naar de commerciële balans (gewone BGAAP balans) en de fiscale balans is
de gewone balans met een aantal buitenbalans correcties.
 De fiscus kijkt enkel naar de jaarrekening van die vennootschap die hij controleert

(en dat is uniek in Europa)
↔ Principe van de fiscale consolidatie
 Een vennootschappengroep moet een geconsolideerde jaarrekening opstellen
die transacties tussen vennootschappen die deel zijn van de groep ignoreert en
dus enkel de groep als geheel bekijkt. Fiscaal bestaat deze niet!
 Wijziging van Belgische boekhoudregels werkt door naar het fiscale resultaat.
 Invoering van IFRS ligt gevoelig. IFRS-regels zijn veel volatieler: meer market-

to-market, sneller waarschommelingen boeken, …
Als de Belgische boekhoudregels zich moeten aanpassen aan IFRS, kunnen we
dan nog blijven zeggen dat de boekhouding het fiscaal resultaat bepaalt? De
Belgische wetgever verliest dan zijn invloed op de vaststelling van de belastbare
winst van de Belgische vennootschappen.
 Mogelijk doorbreking van de regel “boekhouding bepaalt belastbaar
resultaat”, een loskoppeling van boekhoudrecht en fiscaal recht; op de dag
dat IFRS zal ingevoerd worden.
 Loskoppeling is al een beetje bezig in België: advies van de commissie
van boekhoudkundige normen over de certificering van aandelen.
Boekhoudkundige regel: een activum moet op het actief van de balans
worden geboekt van zodra je het upside en downside potential van het
activum draagt. Als je contractueel alle winstmogelijkheid of alle
verliesmogelijkheid van een actief hebt, dan moet je dat actief boeken, of
je eigenaar bent maakt niet uit.
Jurisisch: je bent nog altijd geen eigenaar van dat activum. Fiscus maakt
een voorbehoud bij het advies van de commissie voor boekhoudkundige
normen.
Bv. Total return swap: ik heb aandelen en sluit contract waardoor de
volledige opbrengst en het volledige verlies op het aandeel voor de andere
is. Dat betekent juridisch niet dat je het aandeel overdraagt, je blijft
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eigenaar. Boekhoudkundig verlaat het aandeel de boeken wel en komt het
in de boeken van de begunstigde. Uiteindelijk zal de fiscus de
burgerrechterlijke analyse volgen en dus afwijken van de boekhoudregel.

BEWIJSKRACHT VAN DE JAARREKENING

Is de boekhouding tegenstelbaar aan de fiscus? Moet hij de boekhouding geloven?
Als de boekhouding regelmatig is naar de vorm, dan is zij een begin van bewijs naar de fiscus
toe. De fiscus moet dus geloven wat in de boeken staat tenzij hij andere gegevens heeft
waaruit een fout in de boekhouding blijkt.
 Zelfs als er boekhoudkundige fouten werden gemaakt en de boekhouding blijkt
onregelmatig naar de vorm (bv. verkeerde rekeningen, verkeerde posten,…), dan nog
moet de fiscus geloven wat er in staat als alle bewijsstukken kunnen voorgelegd
worden. De fiscus moet een jaarrekening geloven indien die gestaafd is met
verantwoordingsstukken en controleerbaar is.
Bv. Diamantsector: fiscus verwerpt bij elke diamantonderneming de boekhouding. Deze is
niet bewijskrachtig omdat ze niet controleerbaar is. Er staat bijvoorbeeld niet in hoeveel
steentjes een karaat diamant die werd aangekocht. Ze handelen in diamant alsof het
bulkgoederen zijn terwijl het eigenlijk stukgoederen zijn. Hierdoor zijn de facturen niet
voldoende controleerbaar: de voorraad kan niet worden opgevolgd.
 Alternatief taxeren: ambsthalve aanslag: percent op de omzet vastgesteld die de
belastbare winst uitmaken. Ze betalen dus eigenlijk een forfaitaire belasting
 Een sectoriële forfaitaire belasting is sectoriële staatssteun (en mag niet van de
EU). Hier gaat het eigenlijk om een controletechniek omdat de boekhouding
altijd wordt verworpen omdat facturen oncontroleerbaar zijn. De fiscus mag dan
zelf grondslagen van taxatie bepalen en als hier als “sanctie” belasting als
percentage van de omzet.
TOEPASSINGEN

Wat maakt het verschil tussen het boekhoudkundige en het fiscale resultaat? Het Belgisch
boekhoudrecht bepaalt het fiscale resultaat, uitgezonderd enkele afwijkingen in de
belastingwet.
VERHOGING VAN HET RESULTAAT
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Het fiscale resultaat wordt verhoogd t.o.v. het boekhoudkundige resultaat.
VERWORPEN UITGAVEN

De verworpen uitgaven zijn elementen die boekhoudkundig in kosten worden genomen (en
dus boekhoudkundig het resultaat doen verminderen) maar die fiscaal niet in mindering
komen van wat belastbaar is. Deze leiden ertoe dat een vennootschap soms belasting betaalt a
rato van 40-50% van het boekhoudkundig resultaat.
De verworpen uitgaven zijn:
- Vennootschapsbelasting: inkomstenbelastingen zijn (nagenoeg) nooit fiscaal
aftrekbaar
- Typische verworpen uitgaven: Art. 53 en 198: lijst van niet-aftrekbare kosten (in de
personenbelasting en dat werkt door in de vennootschapsbelasting)
Hoe werkt dit?
Er gaat cash weg uit de onderneming (ze betaalt bv. belastingen) en toch moet er hierop
belasting worden betaald.
 Techniek van de verworpen uitgaven
 Eenmalige correctie
 Geen doorwerking naar de volgende jaren

Vgl. met techniek aanpassing van de beginreserves (verdoken reserve): ook in
de toekomst (volgende jaren) moet rekening worden gehouden met deze
correctie.
OVERDREVEN AFSCHRIJVINGEN

Voor bepaalde gevallen zijn wettelijke minimum afschrijvingstermijnen voorzien, bv.
goodwill moet (fiscaal) minstens over 5 jaar worden afgeschreven, gebouwd onroerend goed
minimum over 25 of 30 jaar.
 Als de onderneming afschrijft over een kortere periode dan het wettelijk minimum,
dan moet het afschrijvingsritme gecorrigeerd worden naar langere periode voor fiscale
doeleinden.
 Fiscaal resultaat verhoogt want te veel afgeschreven
 Reservetoename: toename van de belaste reserves
Vb.:
Boekhoudkundig:
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A
Gebouw: 100

Balans

P

(investeringswaarde)

Het gebouw wordt afgeschreven over 10 jaar (het gaat bijvoorbeeld om studentenkoten
die snel verslijten), dus 10 afschrijvingen per jaar.
K
Resultatenrek. (BH)
Afschrijving: 10
Inkomsten: 60

O

 Boekhoudkundig resultaat: 50

Fiscaal:
Er werd te snel afgeschreven op het gebouw, dat moet minstens gebeuren over 25 jaar.
Dus een afschrijving van minimum 4 per jaar.
K
Resultatenrek. (fiscaal)
Afschrijving: 10
Inkomsten: 60
4

O

 Fiscaal resultaat: 56

Dit verschil wordt ook weerspiegeld in de reservestaat van de onderneming. Fiscaal
neemt de fiscale reservestaat dit jaar toe met 56, in de commerciële balans nemen de
reserves (als ze geen dividenden uitkeert) maar toe met 50.
Zelfde vennootschap 10 jaar later (begin jaar 11):
Boekhoudkundig:
A
Gebouw: 0 (volledig

Balans

P

afgeschreven)

 Er kan niets meer worden afgeschreven

Fiscaal:
Het gebouw moest fiscaal worden afgeschreven over 25 jaar en dus kunnen we nog
steeds 4 afschrijven. De fiscale reservestaat bevat op dit moment 60 meer aan belaste
reserves dan de balans (6 extra per jaar belastbar resultaat t.o.v. boekhoudkundig).
 Vanaf jaar 11: louter extracomptabel (buiten de boekhouding), 60 beginnen

verminderen a rato van 4 per jaar over de volgende 15 jaar.
 Fiscaal voordeel van 4 per jaar ook al kunnen boekhoudkundig geen
afschrijvingen meer worden geboekt.
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 We konden dit niet behandelen als verworpen uitgaven omdat er dan in de

volgende jaren geen spoor meer was in de fiscale berekeningen en we na
10 jaar dus niets zouden hebben om de afschrijvingen te corrigeren.
ONDERSCHATTING ACTIVA OF OVERSCHATTING PASSIVA

De onderschatting van activa of de overschatting van passiva is belastbaar in jaar waarin de
overschatting of onderschatting wordt vastgesteld. Dus als we 10 jaar geleden een activum
hebben onderschat, dan verjaart dit niet maar wordt deze onderschatting belastbaar in het jaar
waarin de fiscus voldoende bewijzen verzamelt om de onderschatting vast te stellen.
‼ Het is niet omdat er een economische onderschatting in de balans staat (bijvoorbeeld een
gebouw staat pro memori in het actief nadat het volledig is afgeschreven), dat de onderneming
hierop belastbaar is. Bijna elke balans bevat economische onderschattingen of overschattingen,
deze zijn echter een gevolg van correcte toepassing van de boekhoudregels.
 Een onderschatting van een actief of overschatting van een passief, zal pas belastbaar
zijn als er een fout tegen de boekhoudwet is gebeurd.
Bv. waardeverminderingen boeken die niet reëel zijn (= actief onderschatten),
schulden inboeken die louter voorwaardelijk zijn, niet zeker en vaststaand
TOEPASSING: VERKOOP VAN FISCALE VORDERINGEN (NIET ZEKER EN
VASTSTAANDE SCHULD)

In het Cobelfret-arrest oordeelde het Europees Hof dat de Belgische DBI-regeling niet in
overeenstemming is met de Europese moeder-dochterrichtlijn. De Belgische wetgeving was
dus strijdig en de vennootschappen kunnen een proces aangaan om het teveel betaald aan
belasting terug te vorderen van de fiscus.
Een financiële instelling koopt deze vordering op, ze sturen een advocaat mee met de
onderneming en geven de onderneming nu al de cash (min een marge) die ze pas binnen twee
jaar zouden ontvangen van de Belgische fiscus.
Hoe zit dit in elkaar in de vennootschapsbelasting?
Er is een vordering ingevoerd voor 15 miljoen en het proces daarvan ga je met zekerheid
winnen (omdat het Europese Hof dit heeft gezegd), de bank betaalt hiervoor nu 13 miljoen.
 Normaal: terugvordering van betaalde belastingen. De betaalde belastingen waren
fiscaal niet aftrekbaar.
 Wanneer we deze belastingen krijgen terugbetaald van de fiscus, is dit nietbelastbaar.
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-

Vandaag: de onderneming sluit een contract en krijgt op grond van dit contract 13
miljoen. Dit is een verrijking, dus belasting betalen op die 13 miljoen?
Wat is de kostprijs?
Het tekenen van het contract: als ik geld krijg van de fiscus, zal die worden
doorgestort.

Wat zijn dan de mogelijkheden?
-

We verkrijgen de 13 miljoen opbrengsten maar doordat we een schuld aangaan van 15
miljoen. Dus netto een verlies van 2 miljoen boeken en dus ook een fiscale aftrek van
2 miljoen.

-

De juridische waarde van de twee bedragen is verschillend:


13 miljoen inkomsten: definitieve onomkeerbare verrijking
 Dus zeker een plus in de fiscale situatie van dit jaar.



15 miljoen kosten: enkel te betalen indien het proces wordt gewonnen, dus een
opschortende voorwaarde. De schuld is een voorwaardelijke schuld.
 Pas inboeken wanneer ze effectief moet betaald worden

 Dit jaar belastbaar op 13 miljoen verrijking, pas binnen twee jaar wordt een

fiscaal voordeel gerealiseerd wanneer we de 15 miljoen schuld als kost kunnen
boeken.
 Als het zo is, zou niemand geïnteresseerd zijn in dit financiële product.
We moeten naar de fiscus toe dus argumenteren dat de 15 miljoen een vaststaande schuld is.
 Advocaat schrijft een opinie dat de schuld zeker is met akkoord van de revisor, de
fiscus zal dit waarschijnlijk als voldoende achten. De 15 miljoen mag dan ingeboekt
worden.
VERLAGING VAN HET RESULTAAT

Het fiscale resultaat wordt verlaagd t.o.v. het boekhoudkundige resultaat.
AFTREK BUITENLANDSE VRIJGESTELDE WINST

Onder dubbelbelastingverdragen moet winst behaald in het buitenland vrijgesteld worden.
Vb.:
Een Belgische vennootschap bouwt een fabriek in de haven van Duinkerke. In de rekeningen
zitten dus Belgische en Franse elementen.
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 Dubbelbelastingverdrag: als Belgische onderneming een fabriek (een vaste inrichting)

zet in Frankrijk, dan mag de Franse fiscus de winst van deze fabriek belasten en moet
België deze winst vrijstellen.
 In Belgische jaarrekening staat alles wat de vennootschap doet, dus ook de winst van

de Franse onderneming. De winst van de Franse fabriek moet dus worden afgetrokken
van het boekhoudkundige resultaat.
AFTREK DBI (DEFINITIEF BELASTE INKOMSTEN)

Dividenden behaald door de vennootschap zijn voor 95% vrijgesteld.
Zie infra.
AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL

Zie infra.
AFTREK VOOR OCTROOI-INKOMSTEN

Als je in België een octrooi ontwikkelt en deze in licentie geeft aan derden. Dan zijn de
royalty-inkomsten uit deze octrooien voor 80% belastingvrij als het een in België ontwikkeld
octrooi is.
GERALISEERDE MEERWAARDEN OP AANDELEN

Zie supra (3.1 Techniek: Aanpassing van de begintoestand van de reserves) en infra (p.32).
AFSCHRIJVINGEN

Fiscaal sneller afschrijven dan boekhoudkundig kan nooit. Het kan dus enkel gaan om
afschrijvingsexcedenten. Als er boekhoudkundig te snel werd afgeschreven, wordt er een
fiscaal nog een aftrek in rekening genomen nadat de boekhoudkundige afschrijvingen als zijn
opgebruikt (zie overdreven afschrijvingen).
OVERIGE AFTREKPOSTEN

…

GOEDKOPE VERWERVING VAN ACTIVA
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Discussie over arrest Hof van Beroep Antwerpen oktober 1999 en uitspraak Brussel
29/10/2008. Beide uitspraken zijn nog geldig en spreken elkaar niet tegen maar vullen elkaar
aan.
Goedkope verwerving van activa:
-

Vroeger (voor oktober 1999): als een vennootschap een activum binnenkrijgt, wordt
dit geboekt aan aanschaffingswaarde. Brussel 2008 heeft herbevestigd dat dit de
basisregel is.
Bv.
 Een vennootschap krijgt een cadeau: boekwaarde 0
 Een vennootschap kan iets goedkoop verwerven: boekwaarde is de lage
aankoopprijs

-

Antwerpen 1999: een activum gratis of heel goedkoop verkrijgen, bestaat niet. Gratis
of goedkope verwervingen gebeuren bijna altijd in ruil, als vergoeding, voor iets
anders. De reden waarvoor een onderneming iets krijgt, moet achterhaald worden.
Bv.
Een opstalrecht wordt toegestaan aan een privépersoon (vennootschap heeft de
grond, privépersoon bouwt er een huis op) en na afloop komt het vastgoed toe
aan de onderneming (recht van natrekking) zonder enige vergoeding.


Basisregel: De vennootschap betaalt niets dus komt het gebouw pro
memori (boekwaarde: 0) op de balans.



Antwerpen 1999: het gebouw komt enkel aan de vennootschap toe omdat
het recht van opstal gratis was, anders was de privépersoon nooit akkoord
gegaan om het gebouw gratis naar de vennootschap te laten gaan. Er is
dus een quid-pro-quo: de privépersoon mocht de grond van de
vennootschap gratis gebruiken voor 15 jaar, als vergoeding gaat het
vastgoed na afloop van het opstalrecht naar de onderneming.
 Basisregel bij ruilverrichting: wat iets wat ik geef waard is (de

kostprijs voor de onderneming, en die kennen we niet), is gelijk
aan de marktwaarde van wat ik in ruil krijg
 Dus hier het huis waarderen aan de werkelijke kostprijs,

die kennen we hier niet dus we nemen de marktwaarde
(fair market value) van het huis
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 Gevolg: voor Antwerpen ’99 kreeg de vennootschap

het gebouw gratis, dan moet plots 33,99% belasting
betaald worden op de werkelijke waarde bij het
aflopen van het opstalrecht.
-

2002: commissie voor boekhoudkundige normen geeft 2 adviezen: Als een
vennootschap iets te goedkoop of gratis verwerft (en er een intentie ter bevoordeling
was), moet het geboekt worden aan marktwaarde (IFRS-beïnvloed).

-

Brussel 2008: Als je een activum goedkoop krijgt omdat er ergens een quid-pro-quo is,
dan moet worden geboekt aan marktwaarde (de quid-pro-quo evalueren). Wanneer er
geen quid-pro-quo is, een echt cadeau, geen tegenprestatie, moet worden geboekt aan
aanschaffingswaarde.
Bv. een vennootschap stelt gratis personeel ter beschikking en krijgt hiervoor
uit dankbaarheid een actief: het actief moet worden geboekt aan marktwaarde
omdat het eigenlijk een opbrengst van diensten is en de volledige waarde is dus
belastbaar.

Besluit: de basisregel wat betreft het inboeken van een gratis of goedkoop verworden actief is
nog steeds die van aanschaffingswaarde. Deze geldt echter niet wanneer er een tegenprestatie
(een quid-pro-quo) heeft plaatsgevonden, dan wordt geboekt aan marktwaarde (de ruil wordt
geëvalueerd). De basisregel geldt dus enkel als een echt cadeau betrof en deze gevallen
zonder tegenprestatie zijn vrij zeldzaam.
BIJZONDERE ELEMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Welke bijzondere elementen in de vennootschapsbelasting wijken af van de personenbelasting.
Opgedeeld volgens de vier inkomstencategorieën.
ONROERENDE INKOMSTEN

Het belastbaar resultaat van de vennootschapsbelasting wordt eigenlijk vastgesteld volgens de
regels van de personenbelasting en daarin maakt men gebruik van de regels van de winsten.
 Vennootschap met onroerend inkomsten (die als winsten moeten beschouwd worden),

bv. verhuring van vastgoed, eigen gebruik van vastgoed:
-

Eigen gebruik van vastgoed is een fiscaal non-event en zorgt dus niet voor belastbaar
inkomen. Geen theoretische huurwaarde toevoegen omdat de onderneming eigenaar is
van een onroerend goed.
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↔ Personenbelasting: kadastraal inkomen zorgt ervoor dat eigenaar zijn van

vastgoed leidt tot belastbaarheid
-

Huur van vastgoed: werkelijke huuropbrengst is belastbaar (maar eveneens geen
kadastraal inkomen)
Een (vastgoed)vennootschap betaalt dus 33,99% belasting op de huuropbrengsten
maar mag ook afschrijvingen op vastgoed en betaalde rentelasten of de aftrek van
risicokapitaal als de financiering met eigen middelen gebeurde in aftrek nemen.

Wanneer een onroerend goed aanhouden in een (vastgoed)vennootschap in plaats van als
privé-persoon?
Privé bezit als vier elementen aanwezig zijn:
- Residentieel vastgoed: dan is er enkel het kadastraal inkomen en geen belasting op de
werkelijke huuropbrengst. Commercieel vastgoed eerder in een vennootschap (want
-

privé zou dit voor belasting op de werkelijke huuropbrengst zorgen).
Vrij nieuw vastgoed: weinig herstellings -, onderhouds -en renovatiekosten.
Vastgoed dat je zelf bewoont want een huis dat je zelf bewoont en eigendom is van
een vennootschap zorgt voor fiscale miserie: je moet belasting betalen op een voordeel
van alle aard omdat je gratis het huis mag bewonen. Om deze belasting te betalen
moet geld uit de vennootschap gehaald worden en daarop moet ook nog eens belasting
worden betaald zodat netto de belasting overblijft. Bovendien verlies je notionele
interestaftrek als je zelf in het huis woont dat eigendom is van de vennootschap, de
waarde van onroerend goed als huisvesting van zaakvoerders moet immers worden
afgetrokken van de berekeningsbasis. Privé-eigendom of mede-eigendom is dus beter

-

als je er zelf in woont.
Geen successieplanning: bij successieplanning (ofwel zelf ouder persoon, ofwel groot
vermogen) is het beter het vastgoed in een vennootschap aan te houden want
successieplanning via aandelen is gemakkelijker.

ROERENDE INKOMSTEN
-

Art. 21 WIB heeft geen impact in de vennootschapsbelasting! Dit artikel geeft aan
welke roerende inkomsten zijn vrijgesteld in de personenbelasting, bv. vrijstelling
interest van spaarboekjes
 Voor een vennootschap maken alle roerende inkomsten deel uit van de

belastbare grondslag!
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Bv. voor een vennootschap is de interest van een spaarboekje winst en is
ook een belegging in elke BEVEK belastbaar
-

Uitzonderingen: vennootschapsbelasting Art. 202 e.v.
 DBI-aftrek


Ingehouden roerende voorheffing (in binnenland) moet opnieuw worden
bijgeteld om het belastbare dividend te kennen.
Bv. 100 dividend, daar wordt door de uitkerende vennootschap al 15 van
afgehouden als roerende voorheffing. Het netto-dividend is dus 85, de
onderneming is wel belastbaar op 100. Als het dividend niet voldoet aan de
DBI-vrijstellingsvoorwaarden betaalt de vennootschap 33,99% belasting op
het bruto-dividend van 100. Als de vennootschap winst heeft betaalt ze
belasting van 33,99-15 (verrekenbaar bestanddeel ter waarde van de
roerende voorheffing), bij verlies moet geen belasting worden betaald en
wordt de 15 terugbetaald.
↔ Personenbelasting: bevrijdende roerende voorheffing
 Verschil met buitenlandse voorheffing:

Buitenlandse roerende voorheffing: de voorheffing is een aftrekbare kost, het
dividend aan de grens wordt in aanmerking genomen voor de belastbare
grondslag. In België is geen enkele compensatie voor het feit dat de Fransen
voorheffing inhielden.
 Minder netto-dividend voor buitenlands dividend voor zelfde bruto-

dividend bij buitenlandse vennootschap (bv. aandeel Suez: 100
dividend wordt 85 netto dividend, 15 Franse voorheffing is verloren)
t.o.v. binnenlandse vennootschap (bv. aandeel Solvay: 100 dividend
wordt 85 netto + 15 die je eigenlijk ook krijgt want verrekenbaar of
terugvorderbaar = 100 werkelijk dividend).
 Financiële discriminatie in Europa strijdig met vrijheid
kapitaalverkeer?
EU-arresten: het feit dat je minder krijgt is geen probleem onder
Europese regelgeving, eigenlijk: er is een vervelend verschil
maar in de EU zijn er niet de wapens om tussen te komen. Geen
referentiekader om te beslissen wie van beide landen gelijk
heeft. Het zou eigenlijk moeten geregeld worden in
dubbelbelastingverdragen.
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In de vennootschap zijn de roerende inkomsten dus volledig belastbaar (33,99%), in de
personenbelasting is er de bevrijdende roerende voorheffing (15 of 25%). Roerende
beleggingen vanuit vennootschap waren dus fiscale nonsens, tot de invoering van de aftrek
voor risicokapitaal.
BEROEPSINKOMSTEN

Personenbelasting: Inkomen is wat een zaak periodiek voortbrengt, zonder dat de substantie
teniet gaat, dus recurrente, periodieke inkomen. Meerwaarden zijn enkel belastbaar als de wet
ze belastbaar stelt (Art. 90 °1, 8, 9, 10).
Vennootschappen: De regels van de winsten gelden: alle inkomsten zijn belastbaar, ook de
meerwaarden. Elke meerwaarde die de vennootschap realiseert is in principe belastbaar omdat
de regels van de winsten gelden. Voor winstenbehalers zijn meerwaarden op beroepsactiva
belastbaar (Art. 41 e.v.).
Een meerwaarde is een winst op een verkoop waarvan het niet mijn beroep is het te verkopen,
bv. verkoop koeltoog is meerwaarde voor slager, niet voor verkoper van koeltogen. (Definitie
meerwaarde: Art. 43)
Er zijn 3 bijzonderheden bij de belastbaarheid van meerwaarden: de
onaantastbaarheidsvoorwaarde, de vrijstelling van (gerealiseerde) meerwaarden op aandelen,
meerwaarden op aandelen in het kader van een fusie
-

Voorwaarde van onaantastbaarheid: een meerwaarde die vrijgesteld is volgens het
wetboek (Art. 46-47) moet geboekt worden op een bijzondere reserverekening en
moet daar blijven en mag niet worden gebruikt als winstcomponent (bv. geen
dividenden toerekenen, geen verliezen mee compenseren). Van zodra aan deze
voorwaarde wordt geraakt, wordt de meerwaarde belastbaar.
Bv.
 Herwaarderingsmeerwaarde: een gebouw is eigenlijk meer waard dan de
waarde waarvoor het op de balans staat. Boekhoudkundig komt de
herwaarderingsmeerwaarde in een aparte reserve op het passief
(herwaarderingsreserve) die geen deel uitmaakt van de uitkeerbare winst. Dus
als aan de boekhoudkundige verplichting wordt voldaan, is voor een
herwaarderingsmeerwaarde meteen ook aan de fiscale verplichting voldaan.
 Langetermijnmeerwaarde vrijgesteld mits wederbelegging (Art. 47), bv.
verkopen van vrachtwagens na 8 jaar met meerwaarde en herinvesteren
(binnen 5 jaar) in vastgoed. Deze gerealiseerde meerwaarde moet geboekt
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worden op afzonderlijke reserverekening en moet daarop geblokkeerd blijven
(niet als winst beschouwen).
Opmerkingen:
o

meerwaarden op aandelen: enerzijds onaantastbaardheidsvoorwaarde,
anderzijds meerwaardevrijstelling op aandelen die enkel geldt als de
meerwaarde gerealiseerd is (Art. 192):
 Een meerwaarde op een aandeel dat niet gerealiseerd is (dus niet
verkocht, enkel geherwaardeerd), moet op een aparte, onaantastbare
reserve worden geboekt om vrijgesteld te zijn anders belasting betalen
op de meerwaarde. Voor herwaardeerd aandeel moet belasting worden


o

betaald tenzij aan onaantastbaarheidsvoorwaarde is voldaan.
Een gerealiseerde meerwaarde is belastingvrij zonder enige voorwaarde
(technisch door aanpassing begintoestand reserves).

Kan een herwaarderingsmeerwaarde worden geboekt en vrijgesteld als er in
dat jaar verlies is? Ja, zelfs bij verlies kan nog worden afgeboekt naar
geblokkeerde reserves, het verlies verdiept dan wel.

-

Meerwaarden op aandelen zijn vrijgesteld
o

Deze vrijstelling geldt voor alle vennootschappen. Geen enkele vennootschap
wordt geacht de verkoop van aandelen als beroep te hebben, een verkoopswinst
op aandelen is dus altijd een meerwaarde. Deze vrijstelling geldt dus voor, bv.
ook banken die handelsportefeuille in aandelen voeren en hun meerwaarden
zijn dus ook vrijgesteld.
Uitzondering: verkoop aan de uitgevende vennootschap: de verkoopswinst is
dan een dividend (zie Inkoop van eigen aandelen).

o

De meerwaardevrijstelling is quasi onvoorwaardelijk: geen kwantitatieve
voorwaarden, geen minimum bezitsduur, geen minimum participatie.
Enige voorwaarde: aandelen in normaal belaste vennootschap (geen Art. 203
situaties). Als er een dividend op het aandeel zou gekomen zijn, dan mag dat
dividend niet belastbaar geweest zijn omwille van Art. 203 (zie verder).

o

De vrijstelling is definitief, dus gebeurt technisch via een aanpassing van de
begintoestand van de reserves.
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o

Vrijstelling is beperkt tot netto-meerwaarden: kosten van vervreemding dienen
in mindering te worde gebracht, dus verkoopsopbrengst – kosten van verkoop
(niet kosten van aankoop).

o

De vrijstelling geldt enkel voor aandelen, niet voor afgeleide producten:
Aandelen: winst vrijgesteld, verlies niet aftrekbaar
Afgeleide producten: winst belastbaar, verlies aftrekbaar
Er is dus een mismatch dus twee dingen die economisch hetzelfde rendement
kunnen geven maar fiscaal anders worden belast. Dit kan worden uitgebuit
door long en short posities op te bouwen in de verschillende instrumenten.
Bv. optie op aandeel Solvay:


Solvay stijgt (optie komt in-the-money) => optie altijd uitoefenen
(aandeel goedkoper kopen dan wat het op dit moment waard is), niet
cash settlen en daarna aandeel verkopen en belastingvrije meerwaarde
realiseren. Als we cash zouden settlen zouden we belastbaar zijn op de
winst op de optie.



Solvay daalt (optie komt out-of-the-money) => optie cash settlen zodat
aftrekbare kosten ontstaan.

Klopt dit wel?
Ik heb een optie at-the-money om Solvay te kopen aan 30. Solvay stijgt naar 35
en ik oefen de optie uit, koop aandeel aan 30, en verkoop het verworven
aandeel aan 35. Er is geen miniumumbezitsduur dus het aandeel kan
onmiddellijk opnieuw worden verkocht en ik geniet van de vrijstelling?
Een meerwaarde is de vervreemding van iets waar ik eigenaar van ben. Ben ik
wel de eigenaar van het aandeel: het wordt nooit geleverd? Onduidelijk. Het
eigendomsrecht is het recht om iets te gebruiken, de vruchten te plukken en te
mogen vernietigen. De vraag is of deze drie elementen bij dit aandeel wel
aanwezig zijn.



Werden aandelen ooit in het register op uw naam gezet? Titel van
eigendom kunnen voorleggen.
Hoe werd er betaald voor het aandeel? Nagaan of de betaling wel reëel
is en of het krediet wel juist werd toegekend. In de praktijk: bankier
geeft krediet en moet 8% van dat bedrag aan eigen middelen blokkeren,
deze kan verminderd worden als aandelen in pand worden gegeven.
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Bottomline: optie lichten en aandelen meteen verkopen is belastingvrij als
eigendom van de aandelen kan worden aangetoond en de gevolgen daarvan
werden gedragen, dus werkelijke betaling of financiering en eigendomstitel.
Algemeen moet steeds worden opgelet met schema’s gebaseerd op vrijstelling
meerwaarde op aandelen:
o

Deze constructies worden geviseerd door de fiscus

o

Zelfs indien de constructie werkt, is de reputatieschade mogelijk te groot als de
constructie ooit in vraag wordt gesteld

o

Een aantal financiële transacties die tot een vast eindresultaat leiden: dan wordt
de winst beschouwd als rente, een winst op een financiële belegging.
Kan de fiscus dit zomaar?
Art. 19 §3: Een geldoverdracht waarbij het zeker is dat ik na verloop van tijd
meer geld terugkrijg dan wat ik heb gegeven (de juridische oorzaak maakt niet
uit): het verschil tussen beide bedragen is dan belastbaar als interest.
 Personenbelasting dus als dusdanig niet van toepassing in de

vennootschapsbelasting maar het geeft wel een inspiratie voor
belastingscontroleur:
 Boekhoudwetgeving: tracht juiste financiële beeld weer te geven
van de onderneming, fundamenteel kijken ze door juridische
montages heen. Als er geen upside en downside risk zijn, zal de
boekhouding dit uitdrukken. Dus als aandelen aankoop-verkoop als
aandelen aankoop-verkoop met meerwaarde wordt geboekt is dit
een foutieve toepassing van de boekhoudregels en dit geboekt moet
worden als renteopbrengst.
 Dus: eerste vraag bij zo’n constructie: gaat dit wel in mijn boekhouding
weerspiegeld worden op de manier waarop ik het heb uitgedacht?
Bv.: hedge accounting: plussen en minnen worden samengeteld;
compenseren elkaar, in boekhouding en kunnen dus fiscaal niet apart in
rekening worden gebracht; Aankoop met gewaarborgde verkoop (repoverrichting) wordt vaak behandeld als financiering met feitelijke
eigendom als onderpand.
Aankoop-verkoop van aandelen gedreven door eenheid van opzet (Art. 344
§1)? Als je de gevolgen van de eigendom niet ondergaat: geen upside potential
of downside risico, geen werkelijke eigenaar. Hier tegen wapenen kan door bv.
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te gaan stemmen op algemene vergadering (enkel registratie is niet voldoende),
dat kan niet worden gerechtvaardigd als je niet de werkelijke eigenaar was.
o

Vrijstelling geldt niet voor het gedeelte van de meerwaarde dat overeenkomt
met vroeger fiscaal aangenomen waardeverminderingen (overgangsbepaling).
Enkel nog relevant voor oude aandelen waarvoor vroeger een minderwaarde is
geboekt die fiscaal werd afgetrokken (kan niet meer sinds 2001).

Meerwaardevrijstelling dreigt grondig te veranderen: meerwaardevrijstelling
onderwerpen aan voorwaarden van bezitsduur en bezitsomvang (gelijkaardig aan DBIvrijstellingsvoorwaarden). Hierdoor zouden meerwaarden belastbaar worden binnen
de 12 maanden na aankoop of ze niet als financieel vast actief werden geboekt.
Bv. aandeel verbonden met putoptie en dus de intentie om op korte termijn te
verkopen: belastbaar want geen FVA (zelfs als wordt het aandeel langer dan 12
maanden aangehouden)
Deze aanpassing zal een heleboel korte termijn montages onmogelijk maken.
-

Meerwaarde op aandelen in het kader van fusies

Boekhoudkundig is de aandelenruil tengevolge van fusie neutraal: aandelen Fortis worden
vervangen door aandelen BNP Parisbas en die komen de boekhouding binnen aan
dezelfde waarde als de Fortis-aandelen.
Fiscaal ook neutraal: niet belastbaar op meerwaarde, het is een niet-gerealiseerde
meerwaarde.
DIVERSE INKOMSTEN

Diverse inkomsten zijn dingen die buiten de normale regels vallen maar toch nog belasting op
wordt geheven.
Deze hebben nagenoeg geen relevantie in de vennootschapsbelasting, er is maar één element
in Art. 90 dat relevant kan zijn: taxatie voor vergoeding ontbrekende coupon.
REGELS INZAKE BEROEPSKOSTEN

Personenbelasting: WIB Art.49: wat is aftrekbaar als beroepskost.
Hoe werkt dit door naar de vennootschapsbelasting en welke bijzonderheden zijn van
toepassing?
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1. ALGEMEEN

In de personenbelasting zijn 2 types kosten aftrekbaar:
- Kosten gemaakt om het inkomen te verwerven: inkomensspecifiek, bv. Art.22 voor
roerend inkomen, Art. 49 e.v. voor beroepsinkomen
 Voor vennootschappen is alles professioneel en is dus enkel Art.49 van belang
-

Bestedingen (Art. 104): aanwending van netto-inkomen die fiscale aftrek oplevert, bv.
onderhoudsgeld van ouders, giften aan universiteit
 Vennootschappen hebben zulke uitgaven niet en hebben dus ook nooit
aftrekbare bestedingen. De vraag stelt zich voor vennootschappen anders: als
een vennootschap geld geeft aan de universiteit, is dit aftrekbaar als deze gift
past binnen de voorwaarden van Art. 49.

 Voor een vennootschap zijn enkel de beroepskosten relevant, WIB Art.49.

Om als beroepskost aftrekbaar te zijn, moet aan vier voorwaarden voldaan zijn:
-

Een beroep hebben in het kader waarvan deze kostenaftrek kan plaatsvinden; de
kosten moeten een noodzakelijk verband hebben met de beroepsactiviteit.
Bv. studiekosten zijn niet aftrekbaar, ook niet later als je een job hebt, omdat je
vandaag nog niet in een beroepsactiviteit zit.

-

Timing: enkel kosten gedaan of gedragen tijdens het tijdperk
Dit is soms van groot belang, zie bv. Toepassing: verkoop van fiscale vorderingen
(niet zeker en vaststaande schuld): 15 potentiële belastingsplicht, wanneer mag
deze afgetrokken worden.

-

Kosten zijn gemaakt om belastbare inkomsten te behalen of te behouden.
Bv. Solvay sponsort de universiteit: aftrekbaar of niet? Het is geen reclame. Als
het een sponsoring is om het hoofd van de universiteit een plezier te doen is het
niet-aftrekbaar want geld geven zonder tegenprestatie. Als het past in het
maatschappelijk belang van de vennootschap dan wel aftrekbaar. Bij Vlerick
worden lokalen vernoemd naar sponsors en daardoor zijn de kosten aftrekbaar
vanuit de argumentatie dat de sponsoring gebeurt om gezien te worden bij
toekomstige topmanagers.

-

Aftrek moet bewezen worden.

Verband hebben met de beroepsactiviteit (causaliteitscriterium) en gedaan om
beroepsinkomen te behalen (intentioneel criterium) liggen dicht bij elkaar. Vroeger waren
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beide gelijk, tegenwoordig gaat men steeds meer het verschil maken tussen beide en de fiscus
gebruikt het ontbreken van causaliteit steeds meer. De vraag is vaak of financiële
montagetechnieken wel verband houden met het doel van de vennootschap.
Bv.: Koekjesbakker start FBB-constructie: geld investeren in bv. Italiaanse obligaties of
Koreaanse deposito’s met als enige doel een belastingkrediet te krijgen. De fiscus zal dit
aanvallen door te argumenteren dat dit buiten de normale bedrijfsvoering van een
koekjesbakker valt.
Houdt alles wat de vennootschap doet verband met zijn beroepsuitoefening?
- Aan de inkomstenzijde: ja, alles wat vennootschap doet is belastbaar als winst
- Aan de kostenzijde: nee, niet noodzakelijk; maar er is wel omkering van de bewijslast
 Natuurlijk persoon: bewijs dat een bepaalde gelduitgave beroepsmatig is, ligt bij

de persoon zelf, bv. abonnement op Trends: zelf aan controleur aantonen dat dit
noodzakelijk is voor beroep
 Vennootschap: alle kosten worden vermoed professioneel te zijn, bewijslast dat

een kost niet professioneel is, ligt bij de fiscus

2. RECHTSPRAAK
-

Cassatie: kosten zijn slechts aftrekbaar als ze eigen zijn aan de uitoefening van de
beroepsactiviteit, dus als ze noodzakelijkerwijze verband houden met de
maatschappelijke activiteit van de vennootschap

-

Cass. 9/11/2007 als bevestiging van een uitspraak van het Hof van Beroep van Luik:
Vennootschap is een koekjesbakker en wil een transactie in aandelen afsluiten.
Voorafgaand wordt het statutair doel van de vennootschap aangepast zodat ze vanaf dan
twee doelen heeft: koekjes bakken en holdingvennootschap, handelen van aandelen op
lange en korte termijn. Nadien gaat men een financiële montage aan.
Uitspraak: het statutair doel werd gewijzigd uitsluitend om fiscaal geïnspireerde
constructies op te zetten. Dan mag er beoordeeld worden alsof het statutair doel niet
werd gewijzigd en dus taxeren alsof de doeluitbreiding niet is gebeurd, d.w.z. de kosten
vallen buiten de beroepsactiviteit en zijn dus niet aftrekbaar.
 Belangrijk: in fiscale zaken vandaag is het belangrijk weten hoever men mag

gaan.
-

Cass. 01/2008: koekjesbakkerij met als doel koekjes bakken en alle mogelijke
roerende of onroerende verrichtingen die wel of niet verband houden met de
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koekjesbakkerij (financieringen, beleggingen, speculaties, …): brede algemene doelen
in statuten.
Hof van Beroep: standaard stijlclausules die in de statuten worden ingevoegd, dus daar
houden we geen rekening mee omdat het nooit de bedoeling van de vennootschap was.
 Cass: foute uitspraak: het staat in de statuten dus het mag niet geïgnoreerd

worden.
Vb. Een apothekersvennootschap uit Heverlee heeft een appartement aan zee.
 Eigenlijk onroerend goed dat privé wordt aangewend.
 Zijn de kosten verbonden aan dit appartement aftrekbaar? Houdt het verband met de
beroepsactiviteit als dit gratis aan de bestuurders van de vennootschap ter beschikking
wordt gesteld? 2 mogelijke argumentaties:
 Voordeel aan de bestuurders, dus eigenlijk vergoeding in natura. Zolang de



vergoeding van de bestuurders binnen redelijke proporties blijft, heeft de fiscus
er niets mee te maken in welke vorm dat gebeurt.
Vastgoedactiviteit die buiten normale activiteit van de vennootschap valt.

 Welke argumentatie de rechtbank als juiste beschouwt is niet eenduidig,
verschillende rechtbanken hebben al op verschillende manier geoordeeld. Ook
hier zal de mate van extremiteit een grote impact hebben.
3. TOEPASSING: STELLAGE-PROBLEMATIEK

Gebruikt toen de meerwaardevrijstelling op aandelen werd ingevoerd, tegenwoordig niet meer
mogelijk.
Schema:
-

Aankoop van call-optie op aandeel X met uitoefenprijs van 100, kostprijs 5
Aankoop van put-optie op aandeel X met uitoefenprijs 110, kostprijs 5
Aandeel X is 105 waard.
Na een maand:
 Calloptie: aandeel kopen: aandeel aan aanschaffingswaarde 100 in de boeken,
100 cash uit de boeken; 5 wordt weggeboekt naar kosten.
 Putoptie: aandeel verkopen: 110 cash in de boeken, aandeel eruit, put-optie
naar kosten.
 Totaal: 10 aftrekbare kosten (opties), 10 vrijgestelde winst (MW op aandeel)

Reacties van de fiscus:
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1. Aanpassing van de boekhoudregels; nieuwe regels door commissie voor
boekhoudkundige normen: nieuwe boekingswijze vereist:
Boekwaarde aandeel = aanschaffingswaarde + calloptiepremie
 Aandeel dat binnenkomt boeken tov. 100 cash en 5 optiepremie = 105
Verkoopwaarde = verkoopprijs + putoptiepremie
 110 cash die binnenkomt afboeken aan aandeel voor 105 en putoptie
voor 5
 Er is geen meerwaarde op aandelen meer, de resultatenrekening blijft leeg.
2. Simulatie?
Was u wel eigenaar van de aandelen? Als eigenaar had je de mogelijkheid moeten
hebben om de aandelen te houden en de put niet te lichten, moet de kredietlijn correct
zijn, de bank moet langs het kredietcomité passeren, eigen middelen vastzetten…
Bankier geeft 105 cash op voorwaarde dat je de aandelen er mee koopt en op
voorwaarde dat je de aandelen dadelijk opnieuw verkoopt met de put en dan
terugbetaalt => verplicht putoptie te lichten.
De fiscus heeft de processen op basis van eigendom bijna allemaal gewonnen.
3. Cash-drain analyse
Gebruik van Art. 49 om stellage aan te vallen: kosten zijn aftrekbaar als ze dienen om
belastbare inkomsten te behalen. Hier wordt een meerwaarde op aandelen behaald en
daartoe worden kosten gemaakt, in principe is de meerwaarde op aandelen belastbaar
(ook al is ze vrijgesteld: als is iets wordt vrijgesteld, betekent dit dat het belastbaar
inkomen is). In dit geval is het echte oogmerk van de verrichting echter om
boekhoudkundig neutraal te blijven (0 winst, 0 verlies) en het behalen van belastbaar
inkomen is niet het doel. Het echte doel is belasting verminderen, je bent belastbaar op
het inkomen voor belasting dus meer of minder belasting betalen beïnvloedt het
belastbaar inkomen niet.
 Als je iets doet louter om belasting te besparen, dreigen de kosten hiermee
gepaard niet aftrekbaar te zijn.
Vereiste van de cash-drainanalyse: verrichting is pre-tax positive, een positieve return
zonder rekening te houden met de fiscale effecten; of beter: u mag niet met zekerheid
pre-tax negative zijn, geen locked-in return.
2 bijkomende elementen bij de cash-drainanalyse:
-

Australië
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U geeft een lening aan een Australische debiteur met een marge van 50 basispunten
(0.5%), de interest is 5,5%, zelf kan je financiering vinden in de markt aan 5%.
Van Australië komt er 5,5 binnen en betaalt 5 aan de bank die u financiert. Probleem:
onder het dubbelbelastingverdrag met Australië mag Australië een bronheffing
(Australische RV) inhouden van 15%. In België: recht op verrekening van het FBB
(forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting). Dus we krijgen slechts 4.7 binnen
i.p.v. 5.5 en we moeten 5 betalen voor eigen funding. Dit wordt opgelost door een
belastingkrediet (FBB )toe te staan: Belgische belastingvermindering. Dit krediet is
een fiscaal effect.
Maar deze transactie is pre-tax negative!? Dit zou vallen onder de cash-drainanalyse
ook als is het nonsens. In de praktijk beperkt men daarom de cash-drainanalyse tot
gevallen waar het belastingkrediet of de belastingaftrek het doel was van de
verrichting en niet een middel om dubbele belasting te vermijden.
-

Brugge 2003
Een vennootschap gaat een lening aan bij de bank en betaalt hierop interest. De cash
van de lening stopt ze als kapitaal in haar dochter (een normale belastingbetalende
vennootschap).
Rechtbank Brugge: vermits de inkomsten belastingvrij zijn (dividenden op aandelen
die onder DBI vallen), is de interest betaald om de inkomsten te verwerven, niet
aftrekbaar.
 Dit zette het principe op de helling dat, ondanks het feit dat dividenden

aftrekbaar zijn, de kosten verbonden met aandelen aftrekbaar zijn.
Deze uitspraak is nooit meer bevestigd nadien.
VERHOUDING ART. 49 EN ART. 26

Art. 49: voorwaarde aftrek van kosten: toetssteen om de checken of kosten aftrekbaar kunnen
zijn
Art. 26: correctief artikel: als je een cadeau geeft en de ontvanger betaalt daarop geen
belasting, dan moet je zelf belasting betalen op het cadeau dat je geeft (abnormaal en
goedgunstig voordeel).
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 Meestal van toepassing onder de vorm van winstdervingen: bv. kopen aan 100, kosten

maken bij bewerking en verkopen ook aan 100 dochter terwijl aan de rest van de
wereld aan 130 wordt verkocht. Dit kan bv. omdat dochter verlies maakt.
 Kan ook worden toegepast om snode plannen te ondersteunen als substituut voor Art.

49:
U stuurt factuur voor werk dat niet werd geleverd en ik betaal die factuur. Door die
factuur de betalen geef ik een cadeau, dus een abnormaal en goedgunstig voordeel
dus gecorrigeerd volgens Art. 26. De kost is dus niet aftrekbaar en wordt
toegevoegd bij de winst. Maar de Art. 26-correctie is niet geldig als het cadeau in
aanmerking wordt genomen voor belasting bij de genieter. En verliezen mee
compenseren is in aanmerking nemen voor belasting, dus omdat het in aanmerking
wordt genomen bij de genieter, is het geldig als aftrekbare kost bij de gever?
 In Art. 26: “onverminderd de toepassing van Art. 49”

Art. 26 sluit Art. 49 niet uit: een factuur betalen zonder reden is een
abnormaal en goedgunstig voordeel dus Art. 26 maar dat wil niet zeggen dat
Art. 49 niet meer geldt: een kost gemaakt niet om beroepsinkomen te
behalen (zomaar factuur betalen zonder reden) is niet aftrekbaar.
Kosten aanvaarden die niet werden gemaakt: 2 mogelijke situaties
- Genieter betaalt belasting op wat ik betaal (verrekenen met verliezen is ook genoeg):
ik wordt aangevallen volgens Art. 49
- Genieter is een vrijgestelde entiteit (bv. managementvennootschap in Jersey): u kan 2
keer gecorrigeerd worden:



Kostenaftrek weigeren volgens Art. 49
Zelfde bedrag toevoegen aan de winst volgens Art. 26

BIJZONDERE REGELS

Bijzondere regels voor aftrekbaarheid.
A. INTERESTEN

Bij aftrek van interesten is naast Art. 49 (voldoet het aan de voorwaarden), vooral Art. 55 van
belang: interest is slechts aftrekbaar indien deze marktconform is, indien de interest niet meer
bedraagt dan wat je aan een bankinstelling zou betalen voor dezelfde verrichting.
Men houdt wel rekening met de eigen aard van de lening en de looptijd: risico van de
schuldenaar (overheid t.o.v. bouwbedrijf is crisis), gesubordineerd (hogere rente want pas
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later terugbetaalbaar bij failliet), converteerbaar in aandelen (lagere rente want mogelijkheid
om winst te maken op aandelen, keuze door schuldeiser om in aandelen te wisselen), reverse
convertible (omwisselen op initiatief van de schuldenaar => hogere rente).
Met deze contractvoorwaarden van de lening kan binnen een groep gespeeld worden, bv. we
willen namelijk hogere interesten binnenhalen bij bedrijven die verliezen maken. Een
verliesvennootschap willen we liefst financieren met eigen vermogen, niet met schulden
(want dan plaatsen we er nog extra interesten bij).

Vb.: een
moedervennootschap heeft
2 dochters: één
winstvennootschap, één
verliesvennootschap. In de
verliesvennootschap wordt
een kapitaalverhoging
doorgevoerd. De
verliesvennootschap staat vervolgens een lening toe aan de winstvennootschap, door met de
eigenschappen van de lening te spelen kan er een relatief hoge rente worden bekomen die toch
nog marktconform is, bv. 8% voor een reverse convertible, die diep is achtergesteld. De
winstvennootschap heeft nu een overschot aan cash, dit zet ze op de bank aan een rente van
4%. De bank verschaft de moeder een lening om de kapitaalverhoging te kunnen doorvoeren
met een interest van 4,5%.
Opm.: De bank moet meer dan 4% vragen als interest op leningen als de 4% rente geeft op
geplaatste gelden omdat het eigen middelen moet blokkeren en daarvoor een vergoeding
nodig voor is.
Hoe kan deze circulaire verrichting worden aangevallen?
-

Het circulaire karakter geeft een kunstmatigheid aan het schema. Simulatie?
Herkwalificatie?
Simulatie: zijn alle juridische gevolgen vervuld. Is het mogelijk dat er een schijn
wordt opgehouden zonder dat men echt doet wat men zegt.
Als de bank financiert aan 4% zouden we kunnen zeggen dat er niets gebeurt, maar de
0,5% marge is hier een realiteit die niet kan ontkracht worden. Tenzij men zegt dat de
0,5% een fee is voor Financial engineering.
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-

Kan het feit dat een kapitaalverhoging wordt gegeven om een lening mee uit te delen
niet geïgnoreerd worden op basis van de ultra-vires doctrine? Wellicht niet.
De 8% interest, is die niet strijdig met Art. 55? Nee, want voor een achtergesteld,
reverse convertible lening is het normaal dat een hoge interest wordt gevraagd.
Dan rest de vraag/opmerking: het gaat hier om een lening tussen twee
dochtervennootschappen, is dan er wel sprake van risico dat de 8% interest kan
verklaren. Mogelijk staat de moeder garant voor de leningen van alle leden van de
groep in algemene letter of support.
 Realiteit: praktisch risico is mogelijk niet groot genoeg om de 8% interest te
verklaren, er zijn contractvoorwaarden zonder economisch effect dus de hoge
interest is niet gerechtvaardigd en bv. maar 4% is aftrekbaar ipv. 8%.

Wat met de roerende voorheffing op leningen?
Bv. vennootschap A betaalt 100 interest aan vennootschap B. Dus 85 echt betalen, 15
roerende voorheffing naar de schatkist.
-

In hoofde van A: 100 is fiscaal aftrekbaar, de roerende voorheffing is belasting van B
niet van A

-

In hoofde van B: vermits die Belgische RV is, is B belastbaar op 100 (interest + RV),
15 is een krediet dat verrekenbaar of terugvorderbaar krediet is.

Maar wat in het geval dat B 100 interest ook effectief wil ontvangen, B wil niet dat er 15
wordt afgehouden van de 100 die hij moet ontvangen maar A is wel verplicht ze te betalen. Er
zijn twee mogelijkheden:
-

-

A neemt de RV ten laste: A stort 100 aan B en betaalt daarbovenop 15 aan de fiscus.
 RV is belasting die A ten laste neemt en is een niet-aftrekbare kost. De
werkelijke kost van het ten laste nemen is (15/66)*100
 Dit gebeurt bijna nooit, de tweede mogelijkheid is veel meer gebruikt.
Grossing-up clausule: vastgesteld dat de interesten netto 100 moeten zijn, dus de
bruto-interest is dan: 100/85 * 100.
Een grossing-up clausule wordt gebruikt telkens een vergoeding die aan belasting is
onderworpen, een netto bepaald bedrag moet opleveren.
Bv. een bedrijf schenkt aan elke werknemer een schilderij ter waarde van
€1000.
 Werknemers krijgen schilderij en moeten daar zelf belasting op betalen
(belasting op voordeel in natura)
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Waarborgen van netto-schilderij na belasting door een grossing-up
benadering. Dus eigenlijk een bruto bonus van bv. 2000 met 50%
belasting.

Art. 198, 11° WIB: Anti-belastingplanningmaatregel voor betalingen aan belastingsparadijzen.
Interest betalen aan iemand die belastingvrij is of op die interest weinig belasting
betaalt, dan mag dit tot een debt/equity ratio van 7/1. Financieren bij een
belastingparadijs maar niet meer schuld opnemen dan 7 keer eigen vermogen.
B. BEZOLDIGINGEN VOOR PERSONEEL EN BEDRIJFSLEIDERS

Bezoldigingen en de daarmee verband houdende kosten zijn aftrekbaar (en belastbaar bij de
begunstigde). Bezoldiging heeft betrekking op een vaste inkomenstenbron , betaald aan
iemand met een vaste juridische band met de vennootschap zodat bedrijfsvoorheffing kan
geheven worden als belasting.
Situatie die zich frequent voordoet in familiebedrijven:
Een persoon heeft een vastgoedvennootschap met zijn villa en een buitenverblijf in. Deze
vastgoedvennootschap wordt niet actief beheerd (geen commerciële exploitatie van het
vastgoed) en is daardoor (bijna altijd) deficitair: meer aftrekbare elementen (afschrijvingen en
rente) dan belastbaar inkomen. Dus deze persoon heeft geld nodig.
Verder is er een werkmaatschappij met grote belastbare cashflow. De persoon benoemt zijn
vastgoedvennootschap tot bestuurder in de werkmaatschappij. De werkmaatschappij heeft aan
het eind van het jaar 2.3 miljoen winst, daarvan wordt een tantième uitgekeerd van 2.1
miljoen aan de vastgoedvennootschap.
Kosten voor de werkmaatschappij, is deze tantième aftrekbaar?
-

Ja: Art. 195 zegt dat het aftrekbaar is
Nee: de wet zegt dat het een aftrekbare beroepskost is en dus moet voldaan zijn aan de
voorwaarden van Art. 49:



Verband met de beroepsactiviteit: ok
Gedaan om beroepsinkomen te behalen: niet ok, voor 1 miljoen was de
ondernemer ook komen werken.

 Excessieve tantièmes zullen niet aftrekbaar zijn

Aanvullende verzekeringen voor bezoldigingen zijn ook fiscaal aftrekbaar, bv.
groepsverzekeringsbijdragen.
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Een vennootschap kan een groepsverzekering betalen aan derden: gelden gaan naar
verzekeraar, uitbetaling rechtstreeks naar begunstigde (driehoeksverhouding: vennootschap –
verzekeraar - begunstigde).
Dit is niet het geval bij zgn. bedrijfsleidersverzekeringen, die zijn rechtstreeks tussen
vennootschap en individu: gekoppeld aan contractuele pensioentoezegging: een persoon is als
zelfstandige bestuurder werkzaam en krijgt een aanvullend pensioen door de vennootschap
beloofd. Als vennootschap verzekeren tegen moment dat je dat bedrag moet betalen bij derde
partij. De premies voor zulke verzekeringen zijn normaalgezien fiscaal aftrekbaar, binnen
bepaalde grenzen.
Zijn verzekeringspremies aftrekbaar?
Verzekering aangaan op het hoofd van een bepaald persoon, dan is dit een
bedrijfsleidersverzekering en fiscaal aftrekbaar. Dit product is een eigen leven gaan leiden:
aantal verzekeringsproducten op de markt waarbij premies niet noodzakelijkerwijze
rechtstreeks verbonden waren met toekomstige betalingsplicht voor een pensioen. Bv. wel
verzekering tegen dood persoon maar als persoon sterft moet niet alles worden doorgestort.
Eerder aan het beleggen via verzekeringsmaatschappij: daarom van bepaalde producten
aftrekbaarheid aangevochten.
 Premies van bedrijfsleidersverzekeringen zijn niet aftrekbaar in de mate de

vennootschap voor zichzelf een actiefbestanddeel verwerft en niet enkel een indekking
tegen een betalingsrisico.
G. BELASTINGEN

Belastingen zijn geen aftrekbare kost. Dit leidt tot een verschil tussen het boekhoudkundig en
het fiscaal resultaat waardoor soms gezegd wordt dat 60% belasting wordt betaald (belasting
vergeleken met netto-resultaat na belasting).
Voorheffingen zijn ook niet aftrekbaar. Altijd belasting op bruto roerende inkomsten.
Behalve: onroerende voorheffing, de OV is een vastgoedvermogensbelasting, een aparte
belasting die volledig naast de inkomensbelasting valt en wél aftrekbaar is.
Regionale belastingen: niet aftrekbaar.
Wat is wel aftrekbaar:
- Onroerende voorheffing
- Heffing op geheime commissielonen
- BTW, in de mate dat het een definitieve kost is
-

Provinciale belastingen

-

Buitenlandse belastingen: men betaalt belasting op het inkomen “aan de grens”
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 Niet verwarren met verrekenbaar FBB: belastingkrediet omdat in het

buitenland belastingen werden betaald, dat moet wel worden toegevoegd aan
de belastbare grondslag.
Heffing op geheime commissielonen:
Telkens een vennootschap inkomen betaalt aan een derde, wil de fiscus zeker zijn dat hij dat
inkomen bij die derde kan belasten. De fiscus wil documenten die hem helpen die derde te
taxeren. De vennootschap moet aan formaliteiten voldoen van een van de twee vormen:
-

Factuur voorleggen die ik betaal
- Fiche opmaken, bv. een fiche voor salarissen
 Als niet aan een van deze wordt voldaan, volgen er sancties:



De kosten zijn niet aftrekbaar
Bijzondere aanslag geheime commissielonen: 309% van betaalde bedrag, dit is
zo hoog omdat men ervan uitgaat dat de genieter van het inkomen een veel
hoger belastingspercentage zou hebben.
 Deze 309% is fiscaal aftrekbaar

Geheime commissielonen zijn eigen leven gaan leiden: uitgedeind als sanctie voor alle
elementen die het vermogen van de vennootschap verlaten hebben op een niet
gerechtvaardigde manier, bv. onttrekking van voorraden (zwarte voorraad).
J. BOETES
-

Boetes zijn fiscaal niet aftrekbaar want een boete is geen noodzakelijke voorwaarde
om beroepsinkomen te behalen
Uitzondering: volgens rechtspraak zijn boetes opgelegd door de Belgische
mededingingsautoriteit aftrekbaar en tot 2 jaar geleden waren Europese kartelboetes
ook aftrekbaar

K. ART. 54 WIB

Bepaling in de strijd tegen belastingparadijzen.
Betalingen (interesten, service-fees; royalties, huurgelden):
- Aan buitenlandse entiteit (= buiten Europese economische ruimte) die aan gunstige
fiscale regeling is onderworpen: typisch Panama, Jersey, Virgin Islands, …
- Rechtstreeks of onrechtstreeks: ook als blijft niets plakken in bv. Panama (enkel
doorgeefluik)
zijn niet aftrekbaar.
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Uitzonderingen: omkering van bewijslast.
Ze zijn wel aftrekbaar als ik als betaler kan aantonen dat:
- Deze betalingen verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen: iets dat ik
-

echt gekregen heb en oprecht nodig had en ginder moest gaan halen
De normale grenzen niet worden overschreden

 In theorie moet dit kunnen, in de praktijk wordt tegenbewijs zelden of nooit aanvaard.

Bovendien is een ruling niet mogelijk want dat wordt niet gedaan voor
belastingsparadijzen.
Gevolg: als u vanuit een belastingparadijs een consultingvennootschap voert. Ten eerste moet
ze dan werkelijk in dat belastingparadijs gevestigd zijn. Als dat zo is, worden, ten tweede, uw
klanten echter nog met een probleem opgezadeld: de vergoeding die ze betalen aan u, zijn
voor hen niet aftrekbaar.
L. WAARDEVERMINDERINGEN EN MINDERWAARDEN OP AANDELEN

Waardeverminderingen en minderwaarden zijn nooit aftrekbaar.
Tenzij in 1 geval: bij liquidatie voor zover je minder krijgt dan het kapitaal aan de aandelen
verbonden.
Bv. vennootschap met 5 miljoen kapitaal, verdeeld over 1000 aandelen van €5000. In
2007 koopt mijn vennootschap dit aandeel aan €7385. In 2009 gaat de vennootschap in
liquidatie en er wordt €3000 per aandeel terugbetaald. Het verlies is dus €4385,
daarvan is €2000 fiscaal aftrekbaar, de andere €2385 is niet-aftrekbaar.
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4. HET BELASTBARE TIJDP ERK

-

Annualiteit (eenjarigheid)
Inkomen van de vennootschap is een steady state, de continue tijdlijn van de
inkomensstroom wordt in stukken van een jaar geknipt.

-

Kost mag enkel worden afgetrokken in tijdperk waarin de kost werd gedragen

Meeste ondernemingen: boekhouding per kalenderjaar, dan is het aanslagjaar het jaar na
afsluiten van de boekhouding (bv. boekjaar 2009, aanslagjaar 2010).
 Wanneer nieuwe regels worden ingevoerd met ingang aanslagjaar 2010, hebben deze
eigenlijk een soort van terugwerkende kracht (technisch niet, economisch wel).
Als de gronden van belastbaarheid wegvallen (door bv. ontbinding en vereffening), is het
aanslagjaar het jaar waarin de gronden wegvallen.
Vb.: onderneming gaat in ontbinding op 30/12/2009, dan geldt het aanslagjaar 2009.
Als de onderneming zijn boekhouding niet voert per kalenderjaar, geldt als aanslagjaar, het
jaar waarop de boekhouding wordt afgesloten.
Bv. boekhouding van 1 mei 2008 tot 30 april 2009: aanslagjaar 2009. Ondernemingen die
dachten dat de belastingen enkel maar konden verergeren, voerden rekeningen van 31/12 tot
30/12.
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5. BIJZONDERE BELASTING SAFTREKKEN

Extra-comptabele aanpassingen:
1. DBI-regime
2. Notionele interestaftrek
3. Bijzondere aftrek voor octrooiinkomsten
4. Vorige beroepsverliezen

5.1

DBI-REGIME

1. KADER

Het DBI-regime betreft dividenden ontvangen door een vennootschap. Het is er om
eeconomische dubbelbelasting te vermijden: vennootschap behaalt inkomsten en betaalt
hierop 34% belasting, als ze de winst uitkeert aan een onderneming boven haar, zou dit niet
opnieuw belast mogen worden om een cascade van vennootschapsbelasting te vermijden.
Holdingregime:
- Roerende voorheffing op dividenden
- Vrijstellingsregime dividenden in vennootschap zelf (DBI)
- Meerwaarden en minderwaarden op aandelen
Europese moeder-dochterrichlijn: verplichting om economische dubbelbelasting te vermijden,
er zijn 2 mogelijke manieren:
-

Vrijstelling (o.a. Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië Spanjee (Spanje heeft beide
manieren))
Kredietsysteem (o.a. Spanje, UK): dochter maakt 100 winst en betaalt hierop
30belasting. De moeder krijgt een dividend van 70 binnen: belastingkrediet van 30,
dat wordt toegevoegd aan belastbare basis: belastbaar op 70+30=100. Bv. in Engeland
35% belasting betalen op die 100 en krediet gekregen van 30 => 5 bijbetalen. Als het
tarief 25% was geweest, dan moet er 0 belasting worden betaald, maar wordt de 5 niet
terugbetaald, het stuk van de buitenlandse belasting wordt niet teruggegeven.
Kreditesysteem: eenmaal tarief van het duurste land betalen: is het buitenland het
duurste, dan betaal je enkel dat (en krijg je verschil niet terug), is het binnenland het
duurste, dan moet er bijbetaald worden.

Europese moeder-dochterrichtlijn: heeft rechtstreekse werking in België. De MD-richtlijn
vereist dat:
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-

Dubbele belasting op dividenden vermijden
Geen RV als men dividenden uitkeert binnen vennootschappengroep: deze is zeer
ruim, vanaf een deelneming van 10% behoort men tot dezelfde groep.

-

De richtlijn zegt niets over de meerwaarden op aandelen

Binnen Europa mag men dus niet alleen vrij zijn juridisch stelsel kiezen (Centros-arrest), voor
een groep van vennootschappen, bv. holdingvennootschappen, is ook de keuze van fiscale
vestiging relatief vrij, zolang de substantie daar maar voldoende is en de reële zetel er dus is.
Bv. Een holding runnen is niet veel werk. We kunnen deze vestigen in Spanje, de
werkelijke leiding moet er dan wel zijn: de RvB in Spanje, de boekhouding daar
voeren.
o Vroeger: grens overschrijden met een dividend zorgt voor fiscaal verliezen, fiscale
leakage. Met holding naar buitenland gaan als onderneming en aandeelhouders
Belgisch zijn is niet voordelig.
o Nu: als er 10% deelneming is, vrij van roerende voorheffing dus vrij kiezen voor
land binnen EU.
Buiten EU: ander verhaal: geen verplichting voor vrijstelling RV voor dividenden die gaan
naar landen buiten de EU.
 Behalve België: MD-richtlijn voorwaarden gelden voor alle landen waarmee
dubbelbelastingverdrag is: dividend naar de US => dubbelbelastingverdrag voorziet
RV door België, als er minstens 10% deelneming is, laat de interne Belgische
wetgeving deze RV echter vallen
Opm: MD-richlijn viseert niet alle vennootschappen: bv. Nederlandse coöperatieve
vereniging valt er niet onder, Belgische coöperatieve vennootschap ook niet tot op enkele
jaren gelden
2. VOORWAARDEN DBI-REGIME

4 onderdelen:
-

Wat zijn dividenden: wat geniet van vrijstelling
Hoe groot is de vrijstelling
Kwantitatieve voorwaarden
Kwalitatieve voorwaarden

DIVIDENDEN

50

Wat is een dividend: zie Art. 18: een dividend is alles wat uit een vennootschap komt en
patrimonium van den vennootschap vermindert en dat van de aandeelhouder verrijkt. Het
dividend is de regel: alles wat uit de vennootschap komt is een dividend, tenzij de wet zegt dat
het niet zo is. Alles is een belastbaar dividend tenzij er een regels is die dat ontkracht.
Terugbetalingen van kapitaal: dit is een dividend tenzij de ontvanger onder strikte
voorwaarden valt:
-

-

Terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal
Vennootschap die leven heeft gehad: kapitaal bestaat meestal uit gestort kapitaal een
geïncorporeerde reserves. Enkel belastingvrij in terugbetaling op eerste term,
toerekenen op geïncorporeerde reserves zorgt fiscaal voor een dividend. Dat een
kapitaalvermindering uitsluitend wordt toegerekend aan het gestort kapitaal, moet
vermeld staan in de notariële akte, anders gebeurt de toewijzing proportioneel.
Terugbetaling is een gevolg van een formele beslissing tot kapitaalvermindering
volgens de regels van de vennootschapswetgeving (bv. 2 maanden wachtperiode)

Uitkeringen ontvangen bij de liquidatie van een vennootschap zijn ook dividenden.
Bv. Ik heb aandelen voor 100 op balans, die vennootschap wordt geliquideerd en ik
krijg liquidatie-uitkering van 150, de inkomenscomponent is de 50 bovenop de
boekwaarde en die 50 valt onder de DBI-regeling.
Opm.: vandaag is de vraag of iets (wat uit een financieel instrument komt) een dividend is
(dus afkomstig van aandeel) minder relevant. Als het interest is (die ik zou krijgen, bv.
obligatie), komt er een vordering op het actief en kan meer notionele interestaftrek worden
aangerekend.
KWANTITATIEVE VOORWAARDEN (ART. 202 §2)

-

-

Minimaal 10% van het kapitaal of minimaal 1,2 miljoen waarde van de aandelen
Opm.: winstbewijzen gelden niet om de 10% te halen, het moet een
deelneming in het kapitaal zijn. Maar als de 10% gehaald is, geven de
winstbewijzen wel een vrijgesteld dividend.
Aandelen met de aard van financiële vaste activa en aangehouden gedurende minstens
12 maanden
 FVA: om onderscheid te maken tussen portefeuillebeleggingen (aangehouden
op korte termijn) en werkelijke deelnemingen.
 12 maanden aanhouden: deze moeten niet voorafgaand zijn, kan gedeeltelijk in
de toekomst liggen
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Cashoverschot en dat beleggen => geen FVA => dividenden belastbaar
Dus: beleggen als portfoliobelegging in aandelen uitgaande van een vennootschap blijft
fiscale nonsens want belasting betalen op het volledige dividend. Bv. beleggen in BEVEKs
kan nooit als FVA dus nooit optimaal als vennootschap.
Een financieel vast actief zijn deze deelnemingen die ik:
- Aanhoud in het kader van mijn activiteit
- Of aanhoud om een blijvende band te creëren
 Impliciet vermoeden in de boekhoudwet dat vanaf 10% dit zo is, maar als bv.
verkoopsovereenkomst op termijn om na 13 maanden te verkopen aan hogere prijs,
dan is het nog geen FVA.
Deze kwantitatieve voorwaarden gelden niet voor iedereen: enkele uitzonderingen
 Financiële instelling of verzekeraar: niet onderworpen aan de eerste vereiste (1,2 milj



of 10%), wel aan de vereiste van FVA
 Moeilijk verhaal voor de banken: financieringskost enerzijds, vrijgestelde
meerwaarde op aandelen anderzijds
Intercommunales

Binnenkort wordt het DBI-regime veranderd ten gevolge van het Cobelfret-arrest:
DBI-aftrek: 95% vrijstelling van dividenden, zoals dat vandaag in de wet staat, geldt dit voor
de winst die u heeft en is daartoe beperkt (Art. 202 WIB, Art. 76 e.v. KB/WIB). Dus DBI kan
de winst tot 0 brengen maar nooit onder 0.
Bv.
Een vennootschap met verlies van 10 miljoen heeft verder nog 10 miljoen aan dividenden
ontvangen van een dochter.
 Fiscaal: netto-winst = 0
 DBI-aftrek van 10 miljoen maar netto-winst is al 0 dus er gaat niets af.
 Als er verliezen zijn, is er geen voordeel van DBI-aftrek. Aftrekbare verliezen
(overdraagbare verliezen) worden opgebruikt door dividenden die belastingvrij
zouden moeten zijn. Dit is economisch hetzelfde als het dividend belastbaar
stellen. Naarmate je verlieslatend bent, wordt het dividend belastbaar.
 Is dit wel conform de MD-richtlijn?
 Cobelfret-arrest: voldoet niet aan de voorwaarden van de MD-richtlijn:
dividenden moeten worden vrijgesteld, ook al zit je onder nul te werken.
 DBI-aftrek ook bij exploitatieverlies
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Vb.: fiscaal resultaat na Cobelfret: -9.5 miljoen
De Cobelfret-uitspraak geldt enkel voor de vennootschap die de rechtzaak heeft aangespannen.
Alle andere vennootschappen moeten apart een procedure indienen.
Problemen met de DBI-aftrek? Samen in tussenholding.
bv. familieholding met belang in KBC van 1 miljoen euro (en dat is minder dan 10%), dus
KBC-dividenden zijn belastbaar aan 34% als ze de familievennootschap binnenkomen.
 Een persoon zoeken die zich met zijn familievennootschap in dezelfde situatie bevindt,

zij heeft voor €500.000 aan KBC-aandelen.
 Tussenholding oprichten waarin aandelen KBC van beide familiebedrijven worden
ingebracht. Deze zijn duidelijk FVA want het is het enige doel van de tussenholding.
De dividenden gaan dus belastingvrij naar de tussenholding en de
familievennootschappen bezitten 66% en 33% van de tussenholding dus ook in deze
stap is DBI toepasbaar.
Opmerkingen bij dit soort schema’s:
- Minderheidsaandeelhouders in tussenholding willen zich beschermen tegen absolute

-



meerderheidsaandeelhouders: bv. winstbewijzen voor meer stemrecht tot stemrecht
50-50 is, automatische dividendregeling in statuten
Fiscaal: werkt dit?
Niet herkwalificeerbaar want de tussenvennootschap kent een werkelijk bestaan: heeft
eigen kapitaal, eigen boekhouding en is zelf belast op dividend ter waarde van 5%.
Bovendien voldoet de tussenholding aan werkelijke financiële en economische
behoeften volgens de rulingcommissie.
Deze planning werkt nog altijd

KWALITATIEVE VOORWAARDEN

-

De dividenden moeten worden uitgekeerd op goede aandelen
Men wenst te vermijden: bv. Belgische vennootschap die belastbare winst heeft. Deze
leent 100 miljoen bij de bank en betaalt hiervoor 5% interest. Die 100 miljoen stopt ze
in het kapitaal van een belastingvrije Panamese holding. Deze stopt ze in de bank en
krijgt hiervoor 4,9% rente. De bank moet 8 miljoen eigen vermogen blokkeren als er
100 miljoen krediet gegeven wordt, die 8 miljoen met een vergoeding krijgen, meestal
15%. Dus 1.2 miljoen marge: als die marge er tussen interest in en interest uit niet is,
is dit een aanwijzing dat de bank geen echt krediet verschaft. Dan heeft de bank
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wellicht het deposito op een fiduciaire basis, onder de balans, aanvaard om het meteen
door te geven aan de andere vennootschap, dan kan ze enkel wat kosten aanrekenen
aangezien ze toch geen risico loopt (als de Belgische vennootschap niet terugbetaalt,
moet de bank niets meer aan de Panama-holding).
Fiscaal:




Panama-holding krijgt 4.9 interest binnen, deze wordt integraal (want geen
belastingen daar) uitgekeerd als dividend aan de Belgische vennootschap.
Bij de Belgische vennootschap is de 4.9 dividend 95% vrijgesteld onder DBI: 5%
belast aan 34% tarief dus ongeveer 4.2 netto over na belasting.
Interest op de banklening van 5, deze is fiscaal aftrekbaar dus 34%*5 = 3.3
betalen aan de fiscus. Werkelijke kost van de lening: 3.3
 0.9 gewonnen door deze kunstmatige constructie

 Aan te vallen door cash-drain
Bovendien maakt Art. 203 zo’n schema’s onmogelijk door te vereisen dat de
dochtervennootschap daadwerkelijk belasting betaald heeft op haar inkomsten.
Art. 203: onderworpenheidsvereiste: dochter moet onderworpen zijn aan een normale
belasting (geen gunstregimes, daarom ook belangrijk dat notionele interestaftrek algemeen
regime moet zijn en dus geen beperkingen mogen worden ingevoerd voor bepaalde sectoren).
Deze voorwaarden moeten zowel gelden voor Belgische als voor andere Europese
vennootschappen. Het artikel is een negatieve bepaling, DBI mag niet worden toegepast in
één van de volgende 5 situaties. De fiscus moet aantonen dat één van 5 uitsluitingsgronden
van toepassing is; DBI is de regel, uitsluiting de uitzondering.
o (203, °1) Geen DBI als de dividenden voortkomen uit een vennootschap die niet aan de
vennootschapsbelasting (of een gelijkaardige belasting) is onderworpen of gevestigd is in
een belastingsparadijs.
 Dit wil zeggen dat het wel nog mogelijk is dat ik DBIs heb uit een vennootschap die
vennootschapsbelasting betaalt aan 1%., dus de facto geen winsten betalen (ook al is
er nog grote winst).
Bv. 2 dochtervennootschappen in Frankrijk, ene heeft winsten, andere verliezen. In
Frankrijk geldt fiscale consolidatie dus 2 dochters dienen samen een belastingaangifte
in. Het Frans dividend is vrijgesteld ook al heeft de uitbetalende vennootschap geen
belasting betaald, ze is immers wel onderworpen aan het normale regime (waarvan de
consolidatie deel van uitmaakt).

54



Een Franse dochter die een afwijkende regeling heeft (ze heeft een cadeau gekregen),
bv. betaalt individueel slechts 2% belasting, is ook niet uitgesloten onder Art. 203, 1°



Belastingparadijs: aanzienlijk gunstiger regime (kan nooit binnen EU zijn)
 Geacht belastingparadijs te zijn als het gemeenrechtelijk nominale tarief lager
is dan 15% of het werkelijke tarief lager is dan 15%. (Als Ierland niet in de EU
zou liggen, zou het een belastingparadijs zijn)

o (203, °2) Geen DBI als de dividenden afkomstig zijn van een financieringsvennootschap,
een thesaurievennootschap of een beleggingsvennootschap onderworpen aan een
belastingregeling die afwijkt van het gemene recht (geldt ook voor Belgische
vennootschappen).
 Financieringsvennootschap: vennootschap die financiële dienstverrichtingen verleent
aan niet-groepsleden.
Oorspronkelijk: men wou financieringsvennootschapen die intra-groepsleningen
verschaffen (leningen aan andere groepsleden), bv. Belgische moeder gaat lening aan
bij de bank, stopt dit allemaal in een financieringsvennootschap die weinig belastingen
betaalt (bv. in Ierland) en deze geeft leningen aan de dochters in andere landen. Men
wou deze buitenlandse financieringsvennootschappen aanpakken, maar enkel de
buitenlandse viseren mag niet en de Belgische viseren was een probleem door de
coördinatiecentra. Cordinatiecentrum: financieringsvennootschap in de groep die
vrijgesteld is van belasting (gunstregime). Omdat men de coördinatiecentra niet wou
uitsluiten heeft men financieringsvennootschap gewijzigd naar een vennootschap die
leningen geeft buiten de groep.
Nu: coördinatiecentra zijn afgeschaft, het artikel zou herschreven kunnen worden
aangezien financieringsvennootschappen (die we vandaag hebben ter vervanging van
coördinatiecentra) aftrek van risicokapitaal hebben ter vervanging (en dat is algemeen
belastingregime, geen afwijkend).
 Uitzondering: financieringsvennootschap met gunstig belastingregime kan toch nog
belastingvrije DBI’s uitkeren als ze voldoet aan 3 voorwaarden:



Gevestigd binnen de EU
Rechtmatige financiële en economische behoeften (niet overdreven aan het
plannen)
Men wil namelijk vooral Belgische vennootschappen die een
financieringsvennootschap in Ierland oprichten vanuit fiscaal oogpunt,
economische behoeften hiervoor vinden is in de praktijk erg moeilijk.
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Eigen vermogen (som belaste reserves en gestorte kapitaal) niet meer dan 33%
van de schulden
In de fiscale wetten van de meeste landen: bepalingen inzake thin capitalisation
(onderkapitalisatie), minstens een bepaald eigen vermogen hebben.
Deze bepaling: fat capitalisation, eist dat er niet te veel eigen vermogen in de
vennootschap steekt. Men viseert situaties waarbij men kunstmatige equity
opbouwt mits aandelenkapitaal onderschreven door Belgen met leningen met
aftrekbare interest.
 Men wil vermijden dat een Belgische vennootschap geld ontleent bij de
bank en dat als kapitaal in een Ierse dochter stopt dat daar belegd wordt
in activa die inkomen genereren dat aan een laag percentage zijn belast.

 Thesaurievennootschap: op korte termijn cashbeleggingen verrichten
 Beleggingsvennootschappen: BEVEK’s en BEVAK’s (ook geen notionele
interestaftrek)
o (203, °3) Geen DBI voor dividend uit dochter die gevestigd is in een land waar normale
belasting wordt betaald op het lokale inkomen maar geen belasting of een gunstige
regeling wordt betaald op inkomen van het buitenland
 Stapsteenvennootschap: in eerste instantie naar een normaalogend land maar
waar toevallig geen belasting moet worden betaald op het inkomen vanuit het
buitenland.
 Captive Insurance company (kaptieve verzekeringsmaatschappij):
Een winstgevende vennootschap maar de winstgevendheid is onderworpen aan
verschillende risico’s, hieronder zijn ook risico’s die zich hoogstzelden voordoet maar
waarvan de gevolgen wel zeer ernstig zijn. Tegen dit soort risico’s kan men zich heel
moeilijk verzekeren op de gewone verzekeringsmarkt.
 Winst is een stuk onzeker dus een deel in een provisie steken om mij in te
dekken tegen dit soort risico’s.
 Dit soort provisies zijn niet-aftrekbaar want de gebeurtenis is te
onwaarschijnlijk
 Een provisie aanleggen buiten de boeken: ik geef aan iemand anders geld om

mij in te dekken. Gewone verzekeringsmaatschappijen willen dit niet, dus zelf
een verzekeringsmaatschappij oprichten: captive insurance company
 Probleem: een verzekeringsactiviteit is gereglementeerd en een
maatschappij oprichten is daarom moeilijk
 Herverzekeren is minder of niet gereglementeerd dus we richten een
herverzekeraar op
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 De verzekeraar wil nu wel ons verzekeren want hij kan zich zelf

herverzekeren bij onze dochter.
 De herverzekeraar moet ook belasting betalen dus we richten deze op in

een gunstig land: bv. Ierland voor de EU, Bermuda voor de US.
Maar: in Ierland geldt: 10% belasting op inkomsten uit buitenland,
12,5% op Ierse inkomsten
 Geviseerd door dit artikel: de uitkering terug naar België is
volledig belastbaar (geen DBI)
Probleem: Hongkong. Volgens het dubbelbelastingverdrag met Hongkong genieten de
winsten uit Hongkong van de DBI-regeling. Maar: Hongkong heft 18% belasting op
lokale winsten en geen belasting op buitenlandse winsten.
 Circulaire: “geen gunstregime, het is een algemene regeling en geen afwijkend
regime”
o (Art. 203, °4) Geen DBI voor dividend afkomstig van een branch van een dochter

wanneer in de branch weinig belasting wordt betaald.
 Techniek van de vaste inrichtingsstapsteen
Bv.
 Belgische vennootschap richt in een Nederlandse dochter op met een klein kantoor
in Nederland en een groot kantoor in Zwitserland (vaste inrichting). Zwitserland
heeft een bijzonder systeem: het systeem van de 80% forfaitaire renteaftrek.
 De Belgische vennootschap ontleent geld bij de bank (2000) en stopt het in het
kapitaal van de Nederlandse vennootschap. Die Nederlandse vennootschap stelt dat
geld ter beschikking aan de branch (kapitaalsdotatie). Op de balans van de branch
prijkt die 2000 als pseudo eigen vermogen. De branch belegt het kapitaal bij de
bank en krijgt hiervoor 5% rente (100).
 Zwitserse fiscale regeling: 80% van de 100 wordt aanvaard als interestaftrek, dus
enkel op 20 belasting betalen van ongeveer 20% (4).
 De 96 overblijvende rente gaat naar Nederland en dan naar België.
 Nederlanders: willen een attest leveren dat ze de realiteit van de Zwitserse branch
aanvaarden en de Nederlandse residentie erkennen (een echte goede Nederlandse
vennootschap), op 1 voorwaarde: minstens X per jaar aan belasting betalen.
 De 96 kan onder DBI naar België


Art. 203, °4 wil dit vermijden: als uw dochter een vaste inrichting heeft en de
winst van de dochter komt vanuit die vaste inrichting, dan is er geen DBI als
men te weinig belasting betaalt.
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DBI’s worden wel toegekend als:
 De branch min. 15% belasting betaalt
 Zowel de branch als de dochter in een EU-land liggen
o (Art. 203, °5) Als er rechtstreeks geen DBI zou geweest zijn, dan onrechtstreeks ook niet
(tussenholdings).
Tenzij:
 Tussenholding zelf belastingen betaalde op haar dividenden
 Of, er een goed reden was om een tussenholding te hebben, bv. beursgenoteerd
 Of, de slechte dividenden minder zijn dan 10% van de totale dividenden

3. NADERE UITWERKING

-

DBI is beperkt tot 95% omdat men er forfaitair mee rekening wil houden dat ook de
kosten van de participatie aftrekbaar zijn.

-

Het aftrekken van de kosten, zorgt voor een acquisitieprobleem:





Een vennootschap aankopen voor 1 miljard, gefinancierd met 200 miljoen
eigen middelen en 800 miljoen lening.
Op de lening moet jaarlijks een interest worden betaald van 5%: 40 miljoen
rente die aftrekbaar is. Daarvoor is cash nodig die meestal gezocht wordt bij de
aangekochte vennootschap: de cashflow van de verworven vennootschap
gebruiken om de financiering van de aankoop te dragen.
Probleem: de kopende vennootschap heeft fiscaal aftrekbare interest (40
miljoen) en bovendien dividenden die zijn vrijgesteld volgens DBI (belasting
op 5% van 40 = 2), dus 38 verlies
 Constant overdraagbare elementen opbouwen (sinds Cobelfret), 38
onbenutte belastingaftrek
 Post-acquisitieprobleem: kopende vennootschap heeft excedent aan
fiscale aftrekken, gekochte vennootschap betaalt belasting
In de omringende landen is dit geen probleem want fiscale consolidatie.

Oplossingen post-acquisitieprobleem:
o Post-acquisitiefusie tussen moeder en dochter.
Opdat deze fusie belastingvrij zou zijn, moeten er rechtmatige financiële of
economische behoeften zijn. Bepaalde financiële parameters moeten worden gehaald
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maar die zijn niet altijd mogelijk in de praktijk. Als moeder-dochterfusie niet mogelijk
is, is wel dochter-moederfusie nog mogelijk (zie verder).
o Equity-stripping: debt push-down
Herfinanciering van de betrokken vennootschappen na de acquisitie.
Voor de herfinanciering:
A

Kopende venn.

Aandelen: 1.000

P

Kapitaal: 200
Lening: 800

A

Verworven venn.

Activa: 555

P

Kapitaal: 220
Reserves: 35
Leningen: 300
 Deze balansstructuut staat los van de prijs die betaald werd voor de

vennootschap (die wordt berekend als multiple van de EBITDA)
Herfinanciering:
De dochter (verworven vennootschap) gaat een lening aan van 250 miljoen. De cash
die hierdoor binnenkomt, wordt onmiddellijk uitgekeerd aan de moeder (kopende
vennootschap) waar ze gebruikt wordt om een deel van de 800 schuld af te lossen.
A

Kopende venn.

P

Aandelen: 1.000 750

Kapitaal: 200

Cash: 250 (aflossen lening)

Lening: 800-250

A

Verworven venn.

P

Activa: 555

Kapitaal: 220 5

Cash: 250 (uitkeren)

Reserves: 35
Leningen: 300+250

Er werd dus 250 schuld verplaatst van de moeder naar de dochter en de daarbij
horende interestlast ook.
Opm.: Vraag: kan ik hier als bestuurder van dochter wel voor stemmen? Is dit wel in
het belang van de vennootschap en is het niet ultra-vires?
o Bestuurdersvergoedingen: de kopende vennootschap wordt benoemd tot bestuurder in
de verworven vennootschap en er worden vervolgens bestuurdersvergoedingen
uitbetaald


Fiscaal aftrekbaar bij gekochte vennootschap
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Belastbaar bij kopende vennootschap
 Kan slechts in beperkte mate
o Facturatie door de moeder aan de dochter: de moeder levert diensten aan de dochter en
wordt hiervoor betaald. (eveneens slechts in kleine mate)
o Overdracht van een stuk van de winstgevende activiteit van de dochter naar de moeder
 Wordt vaak geprobeerd maar lukt zelden
 Arrest laiterie de la Wiltz: als bedrijfseconomische activiteit van de dochter
naar de moeder wordt overgedragen, dan moet daar een component
goodwillvergoeding tegenover staan en deze goodwill is belastbaar.
o VTM-constructie: tussen moeder en dochter wordt een partnership gestart, een
winstdelende overeenkomst waarbij de moeder de stille vennoot is en de dochter de
werkende.




Contractueel recht op stuk van de inkomsten van de dochtervennootschap
(recht op winst voor belastibg) naast het dividend (recht op winst na belasting
van de dochter)
Probleem: er is een concreet element nodig dat als oorzaak kan gebruikt
worden voor deze winstdeling: men moet een aantal elementen vinden die de
moeder te beschikking kan stellen aan de target, bv. geld, personeel,
intellectual property (merknamen), …

Aanvullende bemerkingen:
-

Enkel resterende winst herleiden tot 0: ongedaan gemaakt sinds Cobelfret

-

Vermits voor het Cobelfret-arrest niet onder 0 kon worden gegaan en er DBI-aftrek
verloren ging als er verliezen waren, zijn er een aantal antimisbruikbepalingen om te
vermijden dat winsten worden gestuurd naar vennootschappen met veel dividendaftrek.
De meeste gevallen nemen de vorm aan van abnormale of goedgunstige voordelen:
geen DBI-aftrek in de mate dat winst voortkomt uit abnormale en goedgunstige
voordelen (Art. 207, §2).
Bv. 50 operationeel verlies en 60 dividenden die binnenkomen. Tot voor Cobelfret:
belang bij om deze vennootschap abnormale en goedgunstige voordelen te geven ten
belope van 50: totaal resultaat is dan 60 en 95% van 60 kan in aftrek worden genomen.
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5.2

AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL

ALGEMEEN

Enerzijds: liberale druk om de vennootschapsbelasting te verlagen, anderzijds socialistische
druk om de vennootschapsbelasting hoog te houden. => de notionele interestaftrek, komt
nagenenoeg overeen met een tariefreductie.
Bovendien werd België veroordeeld vanwege het fiscale gunstregime voor coördinatiecentra.
Er was dus iets nodig zodat de coördinatiecentra in België bleven ook al verloren ze hun
speciale statuut.
Een coördinatiecentrum is een intra-groepsbank, bv. Philips (Nederlands) richt in België een
coördinatiecentrum op dat leningen verschaft aan de vestigingen van Philips in Spanje,
Frankrijk, Italië, … Door hun speciaal statuut moesten de coördinatiecentra geen belastingen
betalen op de interesten die uit die leningen voortvloeiden. Die winst kon dan doorvloeien
naar andere landen:
- Naar Groot-Brittanië (kredietsysteem): interest wordt alsnog belast want er wordt geen
krediet gegeven, dus vrijstelling in België maakt niets uit
-

Naar land met vrijstellingsregime (bv. Nederland, Frankrijk): winst fiscaal vrijgesteld
naar moeder

 Nood aan systeem dat ervoor zorgde dat wie zich financiert met equity en

interestinkomen binnenkrijgt, geen belasting betaalt.
 Notionele interestaftrek: het effectieve gemiddelde belastingtarief wordt ongeveer

27% op de economische winst, een aantal vennootschappen betalen geen belasting.
Een vennootschap betaalt geen belasting als ze volledig met eigen middelen is
gefinancierd en de return op eigen middelen lager is dan de notionele interestaftrek.
TOEPASSINGSGEBIED

Wie kan gebruik maken van de aftrek voor risicokapitaal:
- Belgische vennootschappen
- Vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen in België
Uitzondering: geen aftrek voor risicokapitaal voor entiteiten met een bijzondere
belastingregeling: beleggingsvennootschappen (bv. BEVEK’s),
zeescheepvaartvennootschappen (tonnagetax op vraag van EU)
Belang aftrek voor vaste inrichtingen: dochter vs. vaste inrichting in België
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-

Buitenlandse vennootschap met dochter in België: de dochter kan de notionele
interestaftrek gebruiken.
Probleem: in andere landen is er het Belgische dividend niet vrijgesteld als de
Belgische dochter minder dan x% (bv. 15% zoals het in België zou zijn) belasting
betaalt. Mogelijk betaalt de Belgische dochter door de aftrek voor risicokapitaal te
weinig belasting (bv. als het een financieringsvennootschap is) zodat het voordeel dat
in België behaald werd opnieuw wordt kwijtgespeeld.
Vaste inrichting in België: deze kan ook gebruikmaken van de aftrek voor
risicokapitaal maar de winsten die uit de vaste inrichting voortkomen kunnen
vrijgesteld naar de moeder worden doorgeschoven onder Art. 7 van het OESOmodelverdrag en dus de dubbelbelastingverdragen (branch-profits)

-

BEDRAG RISICOKAPITAAL

Risicokapitaal = netto eigen vermogen zoals dat blijkt uit de jaarrekening op het einde van het
voorafgaande belastbare tijdperk
 Dus dubbele boekhouding nodig om van voordeel te kunnen genieten
Vaste inrichtingen: wat is dan het netto eigen vermogen van de inrichting?
 Belgisch oogpunt: inrichting bekijken als quasi-autonome entiteit die zijn eigen
boekhouding voert. Het kapitaal is de kapitaalsdotatie die de inrichting van de moeder
heeft gekregen (pseudo-kapitaal). Het netto eigen vermogen is alles wat in België op
de balans staat min de Belgische schulden. Dikwijls de vraag welke elementen aan de
Belgische vaste inrichting toehoren en welke aan de moedervennootschap: regels zijn
vaak ambigu en vaag.
 Buitenlands oogpunt: vaste inrichting is deel van moeder en alles van vaste inrichting

staat dus ook op de balans van de moeder
Een aantal correcties op het eigen vermogen:
1. Cascade van aftrekken vermijden: vermijden dat Belgische vennootschap een dochter
en kleindochter opricht met eigenlijk allemaal zelfde geld als eigen vermogen
-

Uitsluiting van de fiscale nettowaarde van eigen aandelen en FVA die aandelen zijn
Aandelen op actief kan in 2 mogelijke soorten:
 Geen FVA: dividend is belast (geen DBI), dus aftrek risicokapitaal is
toegestaan dan
 FVA: wellicht DBI-vrijstelling dus dividenden die van dochter naar moeder
komen zijn al vrijgesteld, dus geen aftrek voor risicokapitaal want dat zou
dubbel gebruik zijn
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Fiscale nettowaarde: boekwaarde – fiscale waardeverminderingen + belaste fiscale
waardevermeerderingen
-

Uitsluiting van de netto-boekwaarde van activa in het buitenland voor zover de
inkomsten zijn vrijgesteld in België: buitenlandse vaste inrichtingen van Belgische
vennootschap, bv. Spanje belast winsten van Spaanse fabriek van Belgische
vennootschap dus netto-boekwaarde van die fabriek aftrekken

 Zijn economisch hetzelfde: dochter vs. branch. De vraag is of deze tweede uitsluiting

niet in strijd is met het Europese vrije vestigingsrecht en het vrije verkeer van
kapitaal. Belgen worden namelijk op deze manier aangeraden om vaste inrichtingen
binnen België te bouwen om volledige notionele interestaftrek te behouden, als ze in
het buitenland bouwen mag daar belast worden, wordt in België vrijgesteld maar valt
ook de aftrek voor risicokapitaal weg. Het feit dat de eerste en tweede uitsluiting
economische hetzelfde zijn kan gebruikt worden om te argumenteren dat dit niet
strijdig is met de Europese regels: nu is het winstenneutraal om een Franse dochter
dan wel een Franse vaste inrichting op te richten.
2. Misbruik vermijden: technieken om zichzelf op te blazen tegengaan
Men wil manoeuvres die erin bestaan activa kunstmatig in een vennootschap onder te
brengen om de basis voor de berekening op te trekken. Bv. kleine
dienstenvennootschappen hebben een laag eigen vermogen t.o.v. hun winst en zouden
geneigd kunnen zijn dit eigen vermogen kunstmatig te verhogen.
- Uitsluiting van de netto-boekwaarde van materiële vaste activa in zoverre de erop
betrekking hebbende kosten de beroepsbehoefte op onredelijke wijze overtreffen
Bv. een advocaat koopt met zijn vennootschap een Ferrari
-

Uitsluiting van de boekwaarde van bestanddelen die als (pure) belegging worden
aangehouden en die door de aarde ervan niet bestemd zijn om periodieke belastbare
inkomsten te generen: viseren van elementen die eigenlijk in het privé-vermogen
thuishoren.
Bv. een advocaat hangt een duur schilderij in zijn kantoor en plaatst dit op het
actief van zijn vennootschap
Een element moet aan 2 voorwaarden voldoen om hieraan te voldoen:
 Niet bestemd om periodiek belastbaar inkomen te genereren
? Wat met een kapitalisatieBEVEK: brengt jaarlijks geld op dat
geaccumuleerd wordt (dus periodiek) en dat bepaalt belasting als ik
uitstap (dus belast) => minister: nee, is geen periodiek inkomen, moet
afgetrokken worden van berekeningsbasis notionele interestaftrek
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Aangehouden als belegging buiten de beroepsactiviteit
Bv. voor een kunsthandelaar is het schilderij geen probleem
 Beleggen van geaccumuleerde middelen (beleggen van opgebouwde
reserves): men gaat ervan uit dat dit nooit deel uitmaakt van de
essentie van de vennootschap (tenzij uitzonderingen) en moet dus
ook uitgesloten worden

Wat met zero-couponbonds? Dit zijn interestdragende instrumenten waarvan de
interest niet wordt uitgekeerd maar gekapitaliseerd.
Boekhoudkundig: periodiek wordt de aangroei in het resultaat genomen, een
stuk niet-uitbetaalde interest wordt toegevoegd.
 In de jaarrekening komt een periodieke, jaarlijkse opbrengst ook al zie
je geen euro opbrengst tot op de terugbetaaldag. Dit is wel genoeg om
te spreken van een periodiek belastbaar inkomen dus niet uitgesloten
van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal.
-

Uitsluiting van onroerende goederen waarvan bestuurders of hun familieleden het
gebruik hebben, zelfs al betaalt die bestuurder een marktconforme huur: antivillavennootschap, aftrekken van villa van de bestuurder van de vennootschap

3. Technische aanpassingen
Wijzigingen die in de loop van het jaar plaatsvinden: pro rata van het aantal maanden in
aanmerking genomen.
TARIEF EN AANGIFTE

-

Tarief: rentevoet op 10 jarige obligaties, momenteel 4.473%
 Gelijk aan ontlenen op lange termijn zonder risico
 Bv. financieringsvennootschap met 100 miljoen eigen middelen: voor 50
miljoen deposito’s aan andere groepsleden (die niet erg winstgevend zijn),
d.w.z. geld dat we op elk moment kunnen terugvragen en dus een heel lage
interest op gevraagd wordt; voor andere 50 miljoen kan een relatief grote
return gehaald worden (bv. hogere rente aan winstgevende groepsleden door te
spelen met contractvoorwaarden) en in het geheel toch nog belastingsvrij zijn

-

Tarief wordt jaarlijks vastgesteld, het absolute maximum is 6.5%, dat kan wel nog per
KB worden aangepast. Voor het aanslagjaar 2010 en 2011 is er een plafond van 3.8%
ingevoerd.
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Aftrek van risicokapitaal op de aangifte (boekhoudkundig is het nergens terug te vinden):
Na de DBI-aftrek en de aftrek van octrooiinkomsten
 Belangrijk omdat de aftrek voor risicokapitaal maar maximaal 7 jaar overdraagbaar is
en de DBI-aftrek onder 0 kan brengen sinds Coberlfret, de notionele interestaftrek kan
niet onder nul brengen (maar is wel 7j. overdraagbaar)
BEPERKINGEN EN OPMERKINGEN

-

Overdraagbare aftrek voor risicokapitaal gaat verloren bij controlewijziging: en wil
handel in vennootschappen met excess-aftrekken tegengaan.
Bv. een vennootschap heeft €100.000 aan overdragen verliezen, €40.000 aan
overgedragen notionele interestaftrek: €140.000 fiscale aftrek beschikbaar die een
economische waarde heeft (tax asset): 140.000*34%*actualisatie wanneer we het
kunnen gebruiken.
Uitzondering: de overgedragen aftrek blijft wel beschikbaar als er rechtmatige
financiële of economische motieven voor de overname zijn, bv. tewerkstelling
vrijwaren.

-

Geen aftrek voor risicokapitaal op cadeaus die in de vennootschap worden gestoken
(abnormale en goedgunstige voordelen)
Dus: winst kunstmatig opkrikken (abnormale en goedgunstige voordelen) => kan
niet worden geëlimineerd met DBI’s of notionele interestaftrek of overgedragen
verliezen. Op abnormale en goedgunstige voordelen moet altijd belasting worden
betaald.

Kan een vennootschap afstand doen van de aftrek voor risicokapitaal?
Ja. De minister heeft aanvaard dat een vennootschap kan beslissen dat een vennootschap de
aftrek voor risicokapitaal waar ze wettelijk recht op heeft, niet toe te passen. Dit kan
belang hebben als de Belgische belastingplichtige een dochter is van een buitenlandse
onderneming uit een land waar een eis van minimale reële taxatie (bv. 15%) is om de
dividenden uit dochters vrij te stellen.
Wat met overgedragen aftrek voor risicokapitaal bij een fusie of splitsing?
De wet zegt niet wat er gebeurt met de overdracht van de aftrek voor risicokapitaal ingeval
van fusies of splitsingen.
 Bij fusie kijken welke vennootschap blijft bestaan en welke verdwijnt omdat ze

wordt overgenomen. Het volledige fiscale dossier van de vennootschap die blijft
bestaan wordt voortgezet, de overdracht blijft behouden. Het fiscaal dossier van de
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overgenomen vennootschap (die verdwijnt) wordt afgesloten en alle overdrachten
verdwijnen
 Vervelende situatie
 Parlementaire vraag met antwoord minister: de aftrek voor risicokapitaal gaat

over naar de vennootschap die uit de fusie ontstaat ook al zegt de wet er niets
over. (waarschijnlijk niet wettelijk)
(zie infra: secundaire gevolgen fusie: proportionaliteitsregel voor aftrekken;
deze geldt niet voor de aftrek voor risicokapitaal want de wet zegt het niet)
Kritiek op de aftrek voor risicokapitaal:
Double dip is mogelijk:


Een winstvennootschap maakt winsten die we graag fiscaal willen vrijstellen. Zij gaat
een lening aan bij de bank en steekt het geld van die lening in een dochtervennootschap
(Belgische vennootschap).




De dochter geeft met het gekregen geld leningen aan een derde vennootschap
De derde vennootschap lost met de verkregen cash haar eigen schuld af bij de bank.
Dus op groepsniveau is de bankfinanciering identiek maar ze is verplaatst van de derde
vennootschap naar de winstvennootschap. Om de bank te overtuigen mee te doen levert
de volledige groep een garantie van terugbetaling (en deze is zonder vergoeding binnen
de groep omdat ze werderzijds is).

Gevolg:
Verplaatsen van bankleningen naar de winstvennootschap en het kanaliseren van de
gelden via eigen vermogen van een Belgische vennootschap:





Derde betaalt sowieso interest: voorheen was het aan de bank, nu aan de dochter. De
fiscale situatie van de derde is onveranderd: interestaftrek blijft.
Dochter: krijgt interest binnen van derde, daarvan kan ze de aftrek voor risicokapitaal
aftrekken (kapitaal dat gebruikt werd om lening te geven). Dan als dividend uitkeren
naar moeder
Moeder: krijgt dividenden binnen die onder DBI vallen en waartegenover interest aan
de bank betaalt staat die aftrekbaar is

Double dip: gewone renteaftrek bij de derde, winstvennootschap trekt ook rente af. De
cashflow van de ene naar de andere gebeurt door een belastingvrije stroom.
Is dit mogelijk?
- Dit schema was naar de meeste Europese landen mogelijk (UK niet):
tussenvennootschap als stapsteen in België
Probleem om dit te bevechten als fiscus:
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Enerzijds vermijden dat double dip intern in België gebeurt
Anderzijds de buitenlandse vennootschappen die via een Belgische stapsteen
werken, niet verloren gaan want er blijft altijd wel wat belastbare materie in
België plakken

Mogelijke aanvalsroutes: (zie ook: circulaire aftrek voor risicokapitaal)
-

Simulatie? Is er iets geveinsd, gebeurt er hier iets echt? Alle juridische gevolgen
ondergaan, wil zeggen dat er geen simulatie is.
Niet mogelijk: het is een werkelijke lening, alle juridische gevolgen worden ondergaan

-

Herkwalificatie onder Art. 344, §1?
Cass.: herkwalificatie is enkel mogelijk als dan alle financiële gevolgen
gerechtvaardigd zijn.
 Hoe kan men werkelijke gevolgen inbouwen zodat geen herkwalificatie
mogelijk is?
 Binnen dochter een belastbare marge inbouwen (bv. 4,5 interest vragen
als de notionele 4% is)
 Tijdsdimensie: dividenduitkering later dan interestbetaling

-

Art. 49: aftrekbaarheid kosten?
Als de winstvennootschap in Spanje zit en de fabriek in Italië, dan zal Art. 49 niet
bruikbaar zijn. Dus deze aanvalsroutes valt enkel inter-Belgische schema’s aan en dat
was de oorspronkelijke bedoeling dus is goed.
Moeilijker: om de aanvalsroute succesvol te voltooien moet worden aangetoond dat de
interest die de Belgische topvennootschap betaalt niet gedragen is om belastbaar
inkomen te genereren.
Opm.: circulaire zegt duidelijk dat het niet is omdat het verworven inkomen
belastingvrij is (DBI’s) dat de betaalde interesten niet aftrekbaar zijn (vgl. Brugge
2003)
Cash drain? Is het dividend dat naar boven komt bruto lager dan de interest die aan de
bank moet betaald worden?
Als bij de dochter een marge wordt ingehouden om er zeker van te zijn dat het niet
herkwalificeerbaar is, dan komt er als dividend minder naar de moeder dan wat deze
betaalt aan interest. Dus: als substantie in de dochter wordt opgebouwd, dreigt cashdrain.
 Zie circulaire: cash-drain is een van de mogelijke wapens
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-

Abnormale en goedgunstige voordelen?
Cass. 2005: bepaalde aftrekposten kunnen niet worden genomen ten laste van
abnormale en goedgunstige voordelen (normale regeling: cadeaus = altijd belastingen
betalen). Als kapitaal wordt gegeven aan een dochtervennootschap en die heeft dat
kapitaal eigenlijk niet nodig voor haar operationele activiteiten, dan kan het geven van
die eigen middelen geïnterpreteerd worden als een abnormaal en goedgunstig voordeel.
Dus alle winst dat daaruit voortkomt (de interest op de lening die binnenkomt bij de
dochter van de derde) is belastbaar en geldt dus geen aftrek voor risicokapitaal op.
Vraag: kan het geven van kapitaal aan een vennootschap, ooit een abnormaal en
goedgunstig voordeel zijn aangezien we aandelen van dezelfde waarde in de plaats
krijgen.
Bovendien zou deze aanpak ook alle Belgische stapsteenvennootschappen van
buitenlandse groepen viseren.

Circulaire: kapitaalverhoging zonder doel kan een abnormaal en goedgunstig voordeel zijn
(het Cassatie-arrest bestaat) maar bijzondere vennootschappen in België met als doel
financieringen toe te staan zullen daarop nooit worden aangepakt, dan is het geen abnormaal
en goedgunstig voordeel.
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5.3

BIJZONDERE AFTREK VOOR OCTROOI-INKOMSTEN

Vooral op vraag van de farma-industrie werd een fiscaal cadeau ingevoerd ter waarde van
80% van octrooiinkomsten.
Van toepassing op:
-

Belgische vennootschappen
Vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen in België

Voor zowel zelfontwikkelde als aangekochte octrooien en zelfs vruchtgebruik geldt. Maar pas
rechts op de octooiaftrek als er een R&D-departement is.
80% van de inkomsten uit het octrooi:
-

Licentieopbrengsten (royalties): enkel het stuk vergoeding van het octrooi is van tel
(niet bv. de vergoeding voor een merk als dat samen wordt uitgeleend)
Inkomen begrepen in de verkoopprijs: hiervoor zijn verschillende manieren om het
correcte deel te berekenen

Verwerking: ((belastbare winst – DBI) – octrooiaftrek) – aftrek voor risicokapitaal
Kan niet onder 0 brengen, maximaal tot 0, aftrekken zijn niet overdraagbaar.
Is dit geen staatssteun? Nee, geen staatssteun zolang het een algemene maatregel is die niet
regionaal of sectorieel gebonden is.
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5.4

AFTREK VAN VORIGE BEROEPSVERLIEZEN

Boekhoudkundig: verlies is verlies, een verlies zal ervoor zorgen dat het eigen vermogen daalt
(reserves dalen of overgedragen verlies). Het saldo van de jaarrekening van jaar 2 wordt
geenszins beïnvloed door het saldo van de jaarrekening in jaar 1.
Fiscaal: netto belastbaar resultaat jaar 2 wordt beïnvloed door jaar 1 als toen verliezen werden
geleden.
Aftrek van vorige beroepsverliezen:
-

Onbeperkte carry-forward van verliezen
Verliezen aftrekken van eerstvolgende winst maar het mag wel onbeperkt in de tijd
worden overgedragen.

-

Geen Carry-back: als in jaar 1 verlies wordt geleden, is het niet mogelijk de
belastingberekening van vorig jaar toen er winst was te heropenen (in sommige landen
kan dit wel, bv. UK)

-

De fiscale aanvaardbaarheid van een verlies wordt pas beoordeeld in het jaar waarin
het verlies wordt gebruikt.
Bv. Als een verlies 5 jaar wordt overgedragen voordat het kan gebruikt worden
om van winst af te trekken, dan wordt de vraag of het verlies wel aanvaardbaar is
pas in jaar 5 gesteld.
 Belangrijk in M&A-transacties: steeds controleren of de overgedragen

verliezen van de target wel stand zullen houden en of ze dus aan face value
mogen gewaardeerd worden om de waarde te bepalen
-

Verlies kan enkel worden gebruikt door de rechtspersoon die het verlies geleden heeft
Maar: een vennootschap is een rechtspersoon en rechtspersonen kunnen worden
overgedragen.
Tot enkele jaren geleden: handel in verliesvennootschappen: aandelen van een failliete
vennootschap werden aangekocht om een nieuwe activiteit binnen op te starten
 De overgedragen verliezen konden gebruikt worden voor de nieuwe activiteit
zodat men de eerste jaren geen belasting betaalde
Antwerpen ’95: de verliezen mochten niet meer worden gebruikt door de
heropgestarte vennootschap. De fiscus zegt en is in het gelijk gesteld door het Hof van
Beroep: doordat alle aandelen werden overgedragen kan men niet meer spreken van
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dezelfde belastingplichtige: juridisch is het wel dezelfde vennootschap, economisch
niet
 Handel in verliesvennootschappen viel stil
Nadien: wet aangepast om handel in verliesvennootschappen onmogelijk te maken:
Art. 207, °3: bij wijziging van controle gaat het recht om overdragen verliezen te
gebruiken verloren. Het gaat hier om vrijwillige wijziging van controle, erfopvolging
wordt dus niet geviseerd.
Uitzonderingen: de verliezen gaan niet verloren als:
 Er rechtmatige financiële of economische behoeften waren, bv. overheid neemt
Fortis over: verliezen gaan niet verloren want economische behoefte
Vuistregels: altijd financiële behoeften als:
 Meegaan met de groepsverkoop (Belgische vennootschap maakt deel
uit van internationale groep en die wordt verkocht)




-

Redelijkerwijze aantonen (niet erg kritisch op dit punt) dat
werkgelegenheid geheel of gedeeltelijk behouden blijft waar ze anders
at risk was
Gezond verstand gebruiken

Abnormale en goedgunstige voordelen:
Als u een abnormaal of goedgunstig voordeel verkregen hebt, dan zal u er altijd
(nagenoeg) altijd effectief belasting op betalen wat ook de fiscale aftrekken ernaast
nog zijn.
Bv. winstderving ten gunste van een andere: verschillende marges zodat ene
vennootschap waar verlies werd gemaakt alle winst van de keten krijgt toebedeeld.
Op moment dat zo’n voordeel wordt toegekend dan moet dat gepaard gaan met
een wijziging in de realiteit: het op zich nemen van bepaald kostengenererende
elementen in ruil voor de extra elementen van toegevoegde waarde. Wat kan in
praktijk worden veranderd:
 Winstgenererende dimensie van een activiteit overdragen: maar dat zorgt
voor overdracht van goodwill en dat is belastbaar. Alles wat






activiteitsgebonden is, dreigt te leiden tot goodwillcomponent (bv. personeel
overdragen)
Kapitaal
Contractvoorwaarden aanpassen: bv. cash betalen en krijgt daardoor korting
Prefinancieren: voorafbetalingen
Contractvoorwaarden: aantal verplichtingen en risico’s verplaatsen:
Bv.
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Maandelijkse minimumafname: voor het risico tot niet-verkoop dat
de koper loopt, moet een extra vergoeding worden betaald
Productaansprakelijkheidsrisico: andere vennootschap niet
aansprakelijk stellen als er iets met het product misgaat.

-

Belastingvrije reorganisatie:
Wat gebeurt er met overgedragen verliezen in het geval van een reorganisatie?
 Tot 1991: oude regels:
 Opslorpende vennootschap: alle verliezen blijven bruikbaar
 Verdwijnende vennootschap: alle verliezen gaan verloren
 Verliesvennootschap bleef bestaan, winstvennootschap werd opgeslorpt


Vanaf 1991: Art. 206
Welke punten moeten mee rekening gehouden worden voor een nieuwe
regeling:


Beide vennootschappen bekijken: wie wie opslorpt zou neutraal moeten
zijn
 Verdwijnende vennootschap moet verliezen kunnen
doorschuiven naar de gefuseerde onderneming



Er moet een rem op staan zodat niet elke kleine vennootschap met grote
verliezen wordt overgenomen door een grote vennootschap met winst

 Art. 206: Verliezen zijn voor beide vennootschappen proportioneel

bruikbaar na de fusie in de verhouding fiscale netto eigen vermogen van de
vennootschap voor de fusie tot het totale (samengetelde) fiscale netto eigen
vermogen na de fusie
 Slecht nieuws voor opslorpende vennootschap: vroeger gingen alle
verliezen over, nu gaat er een stuk verloren (dus ook bv. bij
algemeenheid van goederen overnemen)
 Goed nieuws voor opgeslorpte vennootschap: niet alle verliezen gaan
verloren
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5.5

INVESTERINGSAFTREK

De investeringsaftrek is sinds de aftrek voor risicokapitaal nagenoeg onbestaande geworden.
Enkel nog een paar uitzonderingen die zelden voorkomen.
5.6

VRIJGESTELDE INVESTERINGSRESERVE

Aanvullende regeling bij investeringsaftrek, bedoeld voor kleine ondernemingen. Enkel voor
vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief.
5.7

ART. 185, §2 WIB

Art. 9 van het OESO-modelverdrag (voor dubbelbelastingverdragen): arm’s length vereiste
Deze maakt het mogelijk dat de fiscus de winst van een vennootschap corrigeert, buiten de
boekhouding, om rekening te houden met internationale winstcorrecties.
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6. TECHNISCHE VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG

Hoe berekent de fiscus de belastbare grondslag: 8 bewerkingen (“de 6 bewerkingen”). De
technische overgang van wat er in de boeken staat en wat er in de wet staat naar één cijfer
waarop belastingen zullen worden betaald.
1. VASTSTELLING VAN HET RESULTAAT

Totaal van:
- Verhoging van de reserves
- Uitgekeerde dividenden
- Verworpen uitgaven
Opm.:
 Verworpen uitgaven: eenmalig, belasting betalen en dan geen spoor meer



Verhoging reserves: belaste reserves in vennootschapsdossier verhogen
Vrijstelling van meerwaarden op aandelen moet in deze stap gebeuren om zeker te zijn
dat ze definitief is, evenals andere elementen die een verhoging van de begintoestand
van de reserves vereisen

2. OPDELING RESULTAAT VOLGENS OORSPRONG

Opsplitsing van winst in:
-

Winst uit België

-

Winst vanuit buitenland:
 Vanuit land met dubbelbelastingverdrag
 Vanuit land zonder dubbelbelastingverdrag

Wat is buitenlands? Buitenlands is iets dat een relevante verankering heeft in het buitenland.
Bv. geen buitenlands inkomen: Belgische vennootschap geeft lening aan Franse vennootschap
en krijgt daarvoor interest: wel bronheffing ingehouden in Frankrijk en krediet verrekenbaar
in België maar het is wel Belgisch inkomen. Buitenlandse inkomen is:
- Inkomsten uit vastgoed in het buitenland gelegen
- Vaste inrichtingen in het buitenland gelegen
Vb.: bureau in Parijs met 100 winst. Dat wil niet zeggen dat dit bureau voor Belgische
doeleinden ook 100 winst zal hebben: bv. in Frankrijk staat men versnelde afschrijvingen toe,
in België zijn geen versnelde afschrijvingen toegestaan op verhuurde activa. Dus als de
Franse winst 100 is, is de winst voor Belgische doeleinden bv. 120 (minder afgeschreven). In
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dat geval is het positief: belast op 100, vrijgesteld op 120; maar het kan ook in de andere
richting.
 België moet om het belastbaar resultaat vast te stellen, uitgaan van zijn eigen regels.
Dit kan dus ook niet worden aangepast door dubbelbelastingverdragen.
Verliezen in bepaalde landen, winsten in andere?
- Eerst: buitenlandse winsten en verliezen met elkaar compenseren
Bv. winst in Frankrijk (vrijgesteld hier) en verlies in USA worden eerst tegen elkaar
weggestreept (en dat is jammer want de Franse winst was toch vrijgesteld), en op
de Belgische winst moet volledige belasting worden betaald. Zelf zou je liever
hebben dat de Amerikaanse verliezen kunnen gebruikt worden om de Belgische
winsten te compenseren en dus in België geen belasting moet betaald worden.
 Een groep zal proberen een dochter te hebben als er winst is, een vaste

inrichting als er verlies is: verliezen kunnen worden afgetrokken van Belgische
winst, winsten van dochters zorgen voor DBI-aftrek
-

Buitenlandse winst en Belgisch verlies compenseren elkaar: eveneens vervelend want
Belgisch verlies is dan niet overdraagbaar omdat het wordt opgegeten door de
buitenlandse (vrijgestelde) winst
Bv. 50 winst in Frankrijk, 50 verlies in België => resultaat is 0, geen overdraagbare
verliezen
 Buitenlandse winst wordt economisch wel belast aangezien ze verliezen (die in de
toekomst mogelijk bruikbaar waren) opeet
2000: arrest Amid: België is veroordeeld, dit is tegen het recht van vrije vestiging
omdat men fiscaal nadeel heeft als men een bureau in Frankrijk opent t.o.v. in
België. België voldoet niet aan de vereiste om Franse winsten vrij te stellen.
 Artikel moet herschreven worden maar dat is nog niet gebeurd

3. AFTREK BIJ VERDRAG VRIJGESTELDE WINST

(EN VA N DE NI ET -BELAS T BA R E

BES T A NDDELEN )

Belgische en buitenlandse winsten uit elkaar gehaald in de vorige stap, de buitenlandse winst
is vrijgesteld (na de compensaties beschreven in vorige stap).
4. AFTREK DBI

(EN VR I )

Kan volgens de wet slechts herleiden tot 0 en niet negatief, volgens Cobelfret-arrest ook onder
nul.
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5. OCTROOIAFTREK

Toegepast op wat nog overblijft na de DBI, kan maximaal herleiden tot 0, nooit onder nul. Na
Cobelfret zou dit in de volgorde naar boven geschoven moeten worden (om belastingplichtige
te bevoordelen).
6. AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL

Toegepast op wat overblijft na octrooiaftrek en DBI; kan onder nul brengen en is
overdraagbaar voor 7 jaar.
7. AFTREK VAN VORIGE BEROEPSVERLIEZEN

Laatste stap want beroepsverliezen zijn toch onbeperkt overdraagbaar.
8. INVESTERINGSAFTREK
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7. DE BEREKENING VAN DE BELASTING

Belastingpercentage: 33,99%
VERMINDERDE TARIEVEN

-

Verschillende schijven:
 Eerste schijf van €25.000: 24,5%
 Tweede schijf: 25.000-89.500: 31%
 Derde schijf: 89.500 – 323.750: 34,5%
 Voor 323.750 is gemiddelde tarief 33.99%
Deze verminderde tarieven zijn niet geldig voor:





Financiële vennootschappen en portefeuillevennootschappen: voor meer dan 50%
van het eigen vermogen deelnemingen (boekwaarde aandelen)
Maar als er een meer dan 75% deelneming in een dochter op het actief staat,
dan telt deze participatie niet mee voor de bereking of het totaal meer dan 50%
van het eigen vermogen uitmaakt, bv. 100% eigenaar van dochter telt niet mee
Dochtervennootschappen: als meer dan de helft van uw aandelen in handen zijn
van andere vennootschappen (en geen natuurlijke personen)
Als het dividend meer bedraagt dan 13% van het kapitaal, dan verliest de
vennootschap voor dat jaar het verlaagd tarief
 Verlaagd tarief dient niet om aandeelhouder rijker te maken maar om
vennootschap zelf te helpen
Heel veel kleine vennootschappen vallen onder deze regel omdat ze een
dividend uitkeren en nauwelijks kapitaal hebben.



Uitkeringsregels: vermijden dat inkomsten worden geaccumuleerd in de
vennootschap zodat belastingplichtigen ontsnappen aan de personenbelastingen.
De geaccumuleerde inkomsten zijn slechts belast aan 33,99% in de
vennootschapsbelasting en uiteindelijk kan de vennootschap verkocht worden met
een belastingvrije meerwaarde op aandelen.
 enkel verlaagd tarief als de vennootschap voldoende bezoldigingen uitkeert:




minstens één bedrijfsleider moet voor €30.000 aan salaris krijgen.
Groepslid van een coördinatiecentrum
(inkomsten van vrije beroepen) -> vernietigd door Arbitragehof want strijdig met
gelijkheidsbeginsel

BIJZONDERE TARIEVEN
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-

Art. 218 WIB: vermeerdering voor ontoereikende voorafbetalingen:
Een vennootschap moet vooraf schatten hoeveel belasting ze zal moeten betalen en
schijf per schijf voorafbetalen.
Te weinig voorafbetaald => sanctie: tariefvermeerdering, hoeveel wordt elk jaar
bepaald (ca. 5-11%)
 Relevant bij taxplanning:

Als een fiscale constructie wordt ontkracht en je betaalt daardoor te weinig
belasting en dan is Art. 218 dus van kracht
 Vaak belasting betalen alsof schema niet zou werken, zeker als het
schema erg agressief is
Kan de fiscus dit niet gebruiken? Nee, te veel betalen wordt nooit tegen
de vennootschap gebruikt.
-

Geheime commissielonen (vermogen verlaat vennootschap op niet-reglemantaire
manier): bijzondere aanslag van 309% die wel aftrekbaar is.

-

Art. 519ter WIB
Belastingvrije reserves: elementen waar ooit belastingen op zullen betaald moeten
worden (bv. bij liquidatie), het is een belastinglatentie die ooit zal betaald worden
 Voor de vennootschap: vervelend
 Voor de overheid: belastingvrije reserves leveren geen belasting op
 Gunsttarief toepassen: belastingreserves kunnen aan een verlaagd tarief worden
uitgekeerd of geherinvesteerd
 Tijdelijke regeling (oplopend tarief om iedereen die het wil toepassen te

dwingen het vanaf het begin toe te passen)

VERREKENING VAN VOORHEFFINGEN

-

Onroerende voorheffing: niet verrekenbaar, is aparte belasting op vastgoed

-

(Belgische) roerende voorheffing: de uitbetaler van royalty’s, dividend of interest zal
de Belgische bronheffing afhouden => voor vennootschappen zijn roerende inkomsten
gewoon belastbaar, de roerende voorheffing is een vervroegde belasting die in
rekening mag genomen worden of terugbetaalbaar is

-

Forfaitaire buitenlandse belasting (FBB): verrekening van de roerende voorheffing als
het gaat om buitenlandse RV
78

Bv. het in mindering kunnen brengen op de Belgische belasting van het feit dat de
buitenlandse interest belast is aan 12% in Frankrijk (Belgische interest is in
Frankrijk belast)
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8. REORGANISATIES

Oprichten van vennootschappen: in de inkomstenbelastingen een non-event: kapitaalinbreng
is vrijgesteld van registratierechten (geen belasting), vanaf de eerste dag begint de
vennootschap te werken en is ze onderhevig aan de normale vennootschapsbelasting.
Maar: Cass. 2005: kapitaal ter beschikking stellen is een abnormaal en goedgunstig
voordeel
Vennootschap opdoeken: wel fiscaal relevant. In de looptijd werd een hele fiscale situatie
opgebouwd: meer –en minderwaarden op activa en reserves al dan niet belast.
Wet van 11/12/2008: richtte zich eigenlijk op grensoverschrijdende fusies maar de regels van
de nationale verrichtingen zijn tegelijkertijd ook hertekend.
Bouwstenen:
- Wat gebeurt op actief: latente meerwaarden en minderwaarden
-

Wat gebeurt er op passief: wat wordt als substantie uit de vennootschap gehaald:
kapitaal dat er werd ingestoken, belaste reserves, vrijgestelde reserves

Regel: fiscaal gestort kapitaal terugbetalen gebeurt belastingvrij, alles dat hoger is dan gestort
kapitaal is een dividend
Als iets een dividenduitkering is:
- Voor de vennootschap die uitkeert: uitgekeerde winst => toegevoegd aan belastbaar
resultaat. Dus is de vennootschap er belastbaar op?
 Neen, indien de uitkering gebeurt uit de belaste reserves: vermindering belaste
reserves en dividenduitkering elimineren elkaar



Ja, indien de uitkering gebeurt uit vrijgestelde reserves
Ja, indien de uitkering gebeurt in natura (een actiefbestanddeel uitkeren) en
daardoor een meerwaarde op het actief gerealiseerd wordt
Bv. een activum staat voor 70 in de boeken en is vandaag 100 waard: door

het uit te keren wordt de 30 meerwaarde gerealiseerd
 Er zijn toerekeningsregels om te bepalen om iets wat boven het kapitaal wordt
uitgekeerd moet worden toegerekend aan de belaste dan wel de vrijgestelde
reserves.
Fiscaal gestort kapitaal: alles wat werd ingebracht tegen aandelen, dus niet de geïncorporeerde
reserves.
Statutair kapitaal bestaat uit de inbrengen die zijn verricht en geïncorporeerde reserves
(reserves die zijn omgezet in kapitaal). Geïncorporeerde reserves zijn geen werkelijk
gestort kapitaal.
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Inbrengen die vennootschapsrechterlijk niet leiden tot nieuwe aandelen of kapitaal,
meestal uitgiftepremies en sommen gestort ter verkrijging van winstbewijzen. Bv. een
vennootschap die al enige tijd bestaat en om aandelen van €1000 (nominale waarde) te
kopen moet €3000 betaald worden. Het kapitaal stijgt met €1000. De extra €2000 is
quasi-kapitaal (het is vennootschapsrechterlijk geen kapitaal) en dat wordt beschouwd
als gestort kapitaal (dus later terugbetaalbaar zonder belasting) als het wordt geboekt op
een aparte rekening in het eigen vermogen (uitgiftepremies) en als de afspraak is dat
deze slechts terug wordt betaald alsof het gewoon kapitaal.
KAPITAALVERMINDERING

Kapitaalverminderingen: reële kapitaalverminderingen, terugbetaling van werkelijk gestort
kapitaal, zijn belastingvrij. De toerekening aan het werkelijk fiscaal gestorte kapitaal (en niet
de geïncorporeerde reserves) moet vermeld staan in de notariële akte, anders is er een
proportionele toerekening.
Praktijkvoorbeeld
Een natuurlijk persoon heeft aandelen van een vennootschap. Deze vennootschap heeft
kapitaal van 100, reserves van 500 en voor 350 aan cash.
De persoon wil graag de cash uit de vennootschap, hoe kan hij deze eruit krijgen?
-

Als dividend, maar dan zou er roerende voorheffing moeten afgedragen worden.
De vennootschap ontbinden en vereffenen: 10% kwijt en misschien latente
meerwaarden die belastbaar worden
Schema opzetten:


De persoon richt een holdingvennootschap op en verkoopt zijn aandelen van de
vennootschap aan de holding (voor 600). De holding heeft een schuld t.o.v. de
persoon (bv. 10 kapitaal dat werd betaald aan de persoon, nog 590 schuld over).
 De vennootschap keert de cash (350) uit aan de holding als dividend.
 Zijn er voldoende belaste reserves opdat ik geen vennootschapsbelasting
betaal?
Ja. (500)




Moet er geen roerende voorheffing worden ingehouden?
Nee, vrijstelling aangezien er meer dan 10% wordt aangehouden (holding heeft
alle aandelen) en de aandelen minstens 12 maanden zullen worden
bijgehouden (hierover waken dat dat zeker gebeurt in de toekomst).
Belasting bij de moedervennootschap?
600 betaald voor een vennootschap waar de cash en reserves inzitten, de
volgende dag wordt de substantie van de vennootschap verminderd door de
81

uitkering. De 350 is eigenlijk geen inkomen op de deelneming, eerder iets dat
er al in zat. De 350 niet boeken als inkomen op een deelneming (dus niet op
resultatenrekening) maar aftrekken van de aanschaffingswaarde van de
aandelen op het actief omdat er een onmiddellijke uitkering is van substantie
na verwerving (leer van het meegekochte dividend). De boekwaarde van de




aandelen wordt 250.
 Fiscale gevolg: in de resultatenrekening komt geen inkomen,
boekhoudkundig geen dividend dus DBI kan ook niet worden toegepast.
I.p.v. 95% vrijstelling onder DBI, is het “dividend” nu 100%
vrijgesteld (vennootschapsrechterlijk is er een dividend, fiscaal niet).
De holding betaalt een eerste schijf van de schuld af met de 350
Personenbelasting: meerwaarde op verkoop van de aandelen voor persoon. De
meerwaarde is mogelijk belastingvrij en dan heeft hij 350 cash van de
vennootschap belastingvrij naar hem toe gekregen.

Reactie van de fiscus op dit schema:
-

Dit is geen normale verrichting, het past niet in het normaal beheer van privévermogen
dus het is in de personenbelasting als speculatieve baten (33% terwijl rechtstreeks
dividend maar 15% was geweest).
 Rechtspraak over de vraag wat wel of niet een normale verrichting is.
 Rulingcommissie: algemene beleidslijn gepubliceerd, 4 voorwaarden opdat dit
schema is toegelaten:
 Verkoop aan eigen holding (zelf de controle), nooit goed. De kans dat
dit een normale verrichting is, is erg klein. Je kan misschien wel



winnen voor de rechtsbank, maar er zal geen ruling over gegeven
worden.
Bij inbrengen in kapitaal, is er een deksel boven de
holdingvennootschap gedurende drie jaar: gedurende drie jaar niets
doen waardoor er geld van de dochter via de holding naar de persoon
stroomt (geen kapitaalverminderingen, geen grotere dividenden dan

tevoren, geen grotere tantièmes uitkeren, …)
 …
 .Deze schema’s zullen enkel nog mogelijk zijn op middellange termijn
(pas na 3 jaar kapitaalvermindering).
Hoe kan dit fiscaal worden aangevallen?
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-

Inbrengen van aandelen die verricht worden (in de holding), vormen slechts kapitaal
voor zover er kapitaal zit bij de dochter. Als familiebedrijf wordt ingebracht in de
holding, wordt het kapitaal van dat familiebedrijf gekopieerd naar de holding.

-

Inbreng van aandelen gedeeltelijk belastbaar maken

LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Liquidatie van een vennootschap = ontbinden en vereffenen
 Alle activa en passiva worden uitgezuiverd: schulden betalen, vorderingen innen,

activa verkopen en het vermogen dat daardoor overblijft uitkeren aan de
aandeelhouders
 2 punten van belang:


-

Toepassing van de vennootschapsbelasting?
Uitkering?

Venootschappen in vereffening blijven aan de vennootschapsbelasting onderworpen:
 Schulden terugbetalen (aan nominale waarde): fiscale non-event
 Schulden betalen aan disconto (schulden inkopen aan lagere prijs omdat de cash



-

er niet is): schuldkwijtschelding (deel van de schuld dat minder wordt betaald) is
verrijking en is belastbaar
Meerwaarde bij verkoop activa: belasting op meerwaarde
(langetermijnmeerwaarden (activa meer dan 5 jaar aangehouden) kunnen volgens
Art. 47 tot een uitstel van belasting leiden op voorwaarde van herinvestering, dit
kan dus niet meer bij vereffening in de praktijk)

Uitkering van netto-actief in cash of natura: het overdragen van activa zorgt ook voor
een realisatiemoment dus meer –en minderwaarden worden gerealiseerd

Reeks van uitkeringen van de vennootschap aan de aandeelhouder: ook bij liquidatie moet
alles wat wordt uitgekeerd boven het kapitaal beschouwd worden als (groot) dividend.
Voor de uitkerende vennootschap:
 Bedrag dat wordt uitgekeerd wordt in volgorde toegerekend aan:

1. Kapitaal (belastingvrije terugbetaling van wat werd ingebracht)
2. Belaste reserves: uitkering dividend en daling belaste reserves compenseren
elkaar voor de vennootschapsbelasting, dus geen belasting (! Wel roerende
voorheffing op dit deel)
3. Vrijgestelde reserves (bv. herwaarderingsmeerwaarden, Art. 47-toestanden
(tijdelijke vrijstelling meerwaarden mits herbelegging), …) =>
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onaantastbaarheidvoorwaarde wordt geschonden => vennootschapsbelasting
betalen
Opm.:
 grootte van het bedrag dat wordt uitgekeerd beïnvloed hoeveel belasting de
vennootschap nog moet betalen, dus daar moet vooraf rekening mee gehouden


worden
Nadat de vennootschapsbelasting is betaald en het uiteindelijke dividend
bepaald is, wordt er roerende voorheffing afgehouden (voor het deel dat niet
uit het kapitaal wordt uitgekeerd). Bijzonder tarief op liquidatieuitkeringen van
10%.

Voor de aandeelhouder:
 Natuurlijk persoon: ingehouden roerende voorheffing is bevrijdend


Vennootschap: dikwijls een vrijstelling van roerende voorheffing (> 10% deelneming).
Roerende voorheffing is verrekenbaar en terugbetaalbaar. Liquidatieopbrengst valt
uiteen in drie componenten:
 Proportioneel deel in het kapitaal: neutrale verrichting, afgeboekt t.o.v.
boekwaarde van de aandelen
Terugbetaling is minder dan de boekwaarde: verlies is niet aftrekbaar, tenzij
het gaat om een terugbetaling bij liquidatie voor het deel dat minder is dan het
gestort kapitaal


Liquidatiemeerwaarde: liquidatieopbrengst is groter dan de boekwaarde van het
aandeel => wat is de winst op die aandelen?
-

-

Stuk dat meer dan boekwaarde en op niveau van de geliquideerde
vennootschap overeenstemt met liquidatiebonus (werkelijk vermogen uit
dochter dat wordt toebedeeld): dividend, dus DBI-regime
Stuk dat meer dan boekwaarde, is op niveau van de geliquideerde
vennootschap geen dividend (komt bijna nooit voor): vrijgestelde
meerwaarde

Verrichtingen gelijkgesteld met een liquidatie: juridische daden die ertoe leiden dat de
vennootschap verdwijnt zonder dat er een echte liquidatie plaatsvindt. Fiscaal worden ze wel
geacht geliquideerd te zijn (Art. 210).
- Fusies en splitsingen: vennootschap die verdwijnt in fusie –of splitsingsoperatie
- Ontbinding zonder verdeling, bv. bepaalde vennootschapstypes wanneer een tweede
vennoot verloren gaat
-

Wijziging van rechtsvorm niet voorzien in de vennootschappenwet
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-

Zetelverplaatsing naar het buitenland: vennootschap die stopt met een Belgische
belastingplichtige te zijn wordt geacht ontbonden en vereffend te zijn (in principe)

Zetelverplaatsingen binnen de EU worden geregeld door de wet op grensoverschrijdende
fusies
 Een zetelverplaatsing van een binnenlandse Europese vennootschap naar een andere

EU-lidstaat moet fiscaal neutraal kunnen gebeuren (Art. 214bis) (dus enkel voor
Europese vennootschappen en zo zijn er niet veel)
Bv. Een Europese vennootschap gevestigd in Brussel wil een fiscaal neutrale
zetelverplaatsing naar Frankrijk doorvoeren. De fiscale neutraliteit is enkel mogelijk
indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:



Deze vennootschap in België een vaste inrichting behoudt
Alle elementen van de balans die in België gelegen zijn of die aan de Belgische
activiteit verbonden zijn, overgeplaatst worden naar de balans van de Belgische

vaste inrichting
 Fiscaal wordt de volledige vennootschap verdergezet in de vaste inrichting. Het
fiscale dossier (de reservestaat) van de vennootschap wordt nu volledig
toegeschreven aan de vaste inrichting als de vennootschap voorheen in
Frankrijk geen vaste inrichting had waaraan elementen verbonden waren.
Bv. de auto van de baas wordt weggenomen uit België en verhuisd naar Frankrijk,
dan wordt deze onttrokken aan het vermogen van de vaste inrichting en is dus een
belastbare realisatie (doen alsof het verkocht werd: minderwaarde aftrekbaar,
meerwaarde belastbaar)
 De praktische relevantie is eerder beperkt want het geldt enkel voor Europese

vennootschappen maar dezelfde principes gelden voor grensoverschrijdende fusies
(zie verder).
Zetelverplaatsing kan op twee manieren:
- Vennootschap A vastnemen en verplaatsen naar Frankrijk
-

Vennootschap A laten opslorpen door een bestaande Franse vennootschap X
 Als de Franse vennootschap X speciaal werd opgericht met als doel A over te nemen, is
het effect van beide dezelfde, maar wel verschil fiscaal:
 Vennootschap (bv. NV, een niet-Europese vennootschap) naar Frankrijk
verhuizen is een belaste verrichting: geen belastingvrijstelling
 Belgische vennootschap die wordt opgeslorpt door een Franse geniet wel
belastingvrijstelling onder de Europese richtlijn
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Als de vennootschap in Frankrijk er speciaal voor werd opgericht, is er dan geen
sprake van misbruik (herkwalificatie? Simulatie?) ? Als dit alles gebeurt binnen een
zeer korte tijd, is er een reëel risico op simulatie omdat de oprichting van de Franse
vennootschap nooit echt gewild was maar enkel geveinsd.
Gevolgen van een liquidatie: realisatie van meer –en minderwaarden op activa, belasting op
de vrijgestelde reserves en roerende voorheffing op alle uitgekeerde reserves.
FUSIES EN SPLITSINGEN

Wat gebeurt er fiscaal met de verschillende partijen.
Soorten van verrichtingen:
Fusies: fusie tussen A en B
- A blijft bestaan, B verdwijnt
-

B blijft bestaan, A verdwijnt
- A en B verdwijnen beide en gaan op in nieuwe C
 Keuze van soort van verrichting is fiscaal neutraal
Splitsingen: kern van een (niet-partiële) splitsing is dat de originele vennootschap verdwijnt
- A verdwijnt en wordt opgesplitst in B en C
- A verdwijnt en wordt opgesplitst: een deel in een nieuwe vennootschap B, een ander deel
in een bestaande vennootschap X (splitsing-fusie)
Partiële splitsing: originele vennootschap blijft voortbestaan, geen echte splitsing
- Partiële splitsing: A blijft bestaan maar splitst een deel af in een nieuwe vennootschap B
-

(aandeelhouder van A krijgt aandelen van nieuwe B)
Partiële splitsing naar bestaande vennootschap: A blijft bestaan, een deel wordt
afgesplitst naar een bestaande vennootschap X. X geeft nieuwe aandelen uit die naar de
aandeelhouders van A gaan.

Opm.: verschil tussen een partiële splitsing en een filialisering:
-

Partiële splitsing: de oorspronkelijke aandeelhouders van A zijn nu aandeelhouder van
twee vennootschappen: nog steeds van A en van de afgesplitste vennootschap B
Filialisering (oprichting dochtervennootschap): de oorspronkelijke aandeelhouders van A
zijn nog steeds enkel aandeelhouder van A, A zelf heeft de aandelen van het filiaal.

Basisregel: regel van continuïteit
 Juridisch: doen alsof het een naadloze overgang is van dezelfde rechtspersoon
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Boekhoudkundig: continuïteit want geen realisatiemoment (activa worden niet aan
marktwaarde beschouwd), wel lijn per lijn overboeken aan onveranderde waarden
Niveau van aandeelhouders: B verdwijnt in A => aandelen van B worden vervangen
door aandelen A en de boekwaarde van de nieuwe aandelen A is gelijk aan die van de
aandelen B die worden uitgeboekt


-

Fiscaal?
Fiscale neutraliteit is de regel: geen belastingen tot gevolg, er mag geen concrete
belasting betaald worden voor een splitsing (die aan de drie voorwaarden voldoet)
Art. 212-213: secundaire belastingkenmerken: heel de fiscale geschiedenis van de
verdwijnende vennootschap wordt overgenomen door de overlevende vennootschap.
Alles wat fiscaal relevant was wordt overgenomen.

Een fusie is fiscaal neutraal (vrijstellingsregime Art. 211) als aan drie voorwaarden wordt
voldaan, dit is bijna altijd het geval.
1. Overnemende vennootschap is intra-Europees (in de economische Europese economische
ruimte)
Bv. overnemende vennootschap is Amerikaans => belastbaar
2. De fusie of splitsing gebeurt conform het wetboek vennootschappen of een buitenlandse
equivalent.
Deze voorwaarde wordt soms misbruikt om de fusie belastbaar te maken, bv. volgens
wetboek mag max. tot 10% cash worden opgelegd boven aandelen.
3. De verrichting heeft niet belastingfraude of belastingontwijking als hoofddoel, er zijn
financiële of economische behoeften.
Als je kan aangetoond worden dat er een bedrijfseconomisch motief is, dan zijn er niet
uitsluiten fiscale overwegingen en is de fusie ok. Dit is meestal een feitenkwestie met
redelijke onzekerheid waarover veel rulings worden uitgesproken, de meeste fusies
zijn minstens gedeeltelijk fiscaal gemotiveerd.
Economische motieven worden vermoed: de fiscus moet aantonen dat het motief niet
hoofdzakelijk fiscaal is.
Opm.: men kan er nooit zelf voor kiezen om een belaste fusie (zelfde gevolgen als een
liquidatie) te ondergaan, dit kan enkel als aan een van de voorwaarden niet is voldaan.
Waarom zou men ooit een belaste fusie willen?
Vennootschap B heeft verliezen en een klein eigen vermogen. Als ze zou fuseren met A,
zouden de verliezen bijna volledig verloren gaan (proportionaliteitsregel, Art. 206). Om dit
grote verlies aan overdraagbare verliezen tegen te gaan zijn er drie mogelijkheden:
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Eigen vermogen van B opkrikken: maar is niet altijd mogelijk
Eigen vermogen van A afbouwen: idem
De fusie belastbaar maken, bv. door niet te voldoen aan de regels van het wetboek door
11% cashopleg te doen.
 Alle latente meerwaarden bij B worden gerealiseerd en zijn dus belastbaar maar
kunnen gecompenseerd worden met de beschikbare verliezen
 Step up in basis
 Na de fusie komen de activa van B bij A binnen aan hoge waarde (alle latente
meerwaarden zijn gerealiseerd) en hierop kunnen dan afschrijvingen geboekt
worden (die een aftrek genereren).

Belastingvrije fusie:
-

Overgenomen vennootschap: geen belasting op latente meerwaarden, geen belasting op
vrijgestelde reserves en geen roerende voorheffing op uitkeringen (niet geacht iets uit te
keren, aandelen die aan aandeelhouders van verdwijnende vennootschap worden
gegeven zijn gewoon ruil van hun vorige, geen dividend)
Uitzondering: er kan tot 10% cash worden gebruikt (volgens de
vennootschapswetgeving) bij de fusie: in de mate dat er cash wordt gebruikt, zal de
verrichting belastbaar zijn.
Bv. 5% van de waarde van B in cash voldoen, de rest in aandelen van A => voor
5% een belaste verrichting: een stuk van de verdwijning van eigen vermogen wordt
beschouwd als uitkering van dividend en is dus gedeeltelijk belasting verschuldigd

-

Overnemende vennootschappen: alle secundaire belastingkenmerken van de
overgenomen vennootschap worden overgenomen, er gaat niets verloren aan belastbare
materie (Art. 212)

-

Aandeelhouder: aandelenruil (aandelen blijvende vennootschap in ruil voor aandelen
verdwijnende vennootschap) leidt niet tot een realisatie, vrijgesteld, als er meerwaarden
zouden zijn worden die beschouwd als niet-belaste meerwaarden

Probleem: de meeste fusies zijn geen normale fusies maar moeder-dochter fusies, er zijn twee
manieren om dit te doen:
 Moeder gaat op in dochter (moeder verdwijnt)
 Dochter gaat op in moeder (dochter verdwijnt)
-

Moeder gaat op in de dochter:
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Op de balans van de moeder staan op het actief de aandelen van de dochter. Bij de overname
van de moeder door de dochter gaan alle activa en passiva van de moeder over naar de balans
van de dochter.
 Eigen aandelen op de balans, in ruil daarvoor werden nieuwe aandelen uitgegeven

die gingen naar de aandeelhouders van de moeder
Eigen aandelen: vernietigen en afboeken naar 0
 Daling van actief, waaraan wordt dit afgeboekt op het passief?
Toerekeningregels in geval van inkoop van eigen aandelen:
Proportioneel op het kapitaal en de reserves, waarbij er wat betreft de reserves
voor gekozen mag worden eerst de belaste reserves af te boeken (dividend
maar compensatie voor grondslag dus geen belasting). Als er een stuk van de
vrijgestelde reserves wordt afgeboekt, moet hierop belasting worden betaald.
Een moeder-dochterfusie in deze richting?
 Geen toerekening op belastingvrije reserves?


-

Boekhoudkundig: genoeg eigen vermogen om af te kunnen boeken voor volledige
waarde eigen aandelen?
Dochter gaat op in de moeder (meerderheid van de gevallen)

Het actief en passief van de dochter gaat op in de balans van de moeder.
 Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven want de moeder was al volledig
aandeelhouder
 In principe (volgens Art. 211) valt men buiten de regeling van een normale fusie: in de
mate dat een fusie niet vergoed wordt door nieuwe aandelen, is er een belastbaar
element
 Tot vorig jaar kon dit type moeder-dochterfusie niet belastingvrij gebeuren: als de

dochter belastingvrije reserves had, dan vallen die weg bij het overnemen van actief en passiefbestanddelen door de moeder. Bij de moedervennootschap wordt eigenlijk
geen nieuw eigen vermogen gecreëerd: de aandelen op het actief worden weggeboekt
door een verworven netto-actiefpost die gelijk is aan de het actief van de dochter min
het passief aan derden.
 Er worden dus geen reserves ingeschoven bij de moeder dus ze kan er ook

geen belastingvrije overnemen
 Nu: Europa: fusie moet belastingvrij gebeuren volgens richtlijn
 Als belastingvrije reserves niet overgaan naar moeder, hoe kunnen we er dan toch

voor zorgen dat we geen belasting mislopen?
 Art. 213: moedervennootschap moet belastingvrije reserves creëren (eigen vermogen
van de moeder wordt omgezet) als de dochter belastingvrije reserves had. Dus oude
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belaste reserves of zelfs kapitaal (als er geen belaste reserves waren) worden
omgevormd tot belastingvrije reserves, als huidig eigen vermogen te weinig is wordt
een negatieve belastingvrije reserve opgezet, d.w.z. eerstvolgende winst (waarop
belasting wordt betaald) wordt geboekt in belastingvrije reserve.
Belaste fusie: doen alsof verdwijnende vennootschap alles verkoopt aan de andere
vennootschap en dan geliquideerd wordt:
 B verkoop alles: B realiseert alle meerwaarden en krijgt aandelen van A in ruil, activa
van B komen bij A binnen aan marktwaarde (geen overname van de boekwaarde,
latente meerwaarden van B werden gerealiseerd, aankoopprijs in boeken van A)
 B wordt geliquideerd: ontbinden en vereffenen en aandelen van A die gekregen
werden gaan naar de aandeelhouders van B:



Taxatie van vrijgestelde reserves
Roerende voorheffing (10%) op liquidatiebonus

INBRENG VAN BEDRIJFSTAK OF ALGEMEENHEID VAN GOEDEREN

De originele vennootschap blijft bestaan maar neemt een deel van zijn balans (bv. fabriek) en
stopt deze in nieuwe vennootschap. Dit leidt dus tot filialisering, de vennootschap kan die
alleen doen of samen met een andere vennootschap (die zorgt bv. voor de cash om te
investeren in de fabriek). In ruil voor de inbreng krijgt de vennootschap aandelen van de
nieuwe.
Vergelijk met partiële splitsing: stuk partieel splitsen en fiscaal neutraal inbrengen in
andere vennootschap, vennootschap zelf krijgt geen aandelen enkel de aandeelhouder
ervan.
Vergelijking van de verschillende mogelijkheden om een fabriek die vennootschap A heeft
over te dragen aan vennootschap B:
-

Verkoop aan B:
 A realiseert belastbare meerwaarden (de belasting is ev. tijdelijk uitstelbaar als we
herinvesteren krachtens Art. 47)
 B verwerft fabriek aan marktwaarde en kan hierop afschrijven
 Dus goede keuze als A verliezen heeft, de belasting op gerealiseerde meerwaarden
wordt gecompenseerd, en B winsten, de afschrijvingen op de marktwaarde zijn
aftrekbaar

-

Inbreng in ruil voor aandelen
2 mogelijke methoden:
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Belaste inbreng: gelijkaardig aan verkoop: A realiseert meerwaarden, b verwerft
aan marktprijs



Fiscaal neutrale inbreng: fabriek valt onder een van de vrijstellingsregel, hier:
inbreng van de bedrijfstak (Art. 46 en 185?).
 Voorwaarde: fabriek is geheel dat autonoom kan werken (going concern
actief), alles dat nodig is om het fabriek te doen werken wordt overgedragen
(voorraden, productieprocédés, merknamen, personeel)
Gevolgen: fiscaal neutraal
- A krijgt aandelen van B en boekt deze aan dezelfde waarde als de huidige
boekwaarde van de fabriek
- B krijgt de fabriek en boekt deze aan dezelfde boekwaarde als die van A. B
treeft volledig in voetsporen van A wat dit actief betreft.
 Fraude van de kasgeldvennootschappen: vennootschappen waarbij alle actief is

verkocht met belasting, d.w.z. verkoper betaalt belasting, koper heeft
opportuniteit, actief binnen aan marktwaarde die kan afgeschreven worden. De
vennootschap met fiscaal probleem, de verkoper, wordt verkocht met een
discount vanwege deze tax liability. De koper van deze vennootschap haalde de
cash eruit en verdween vervolgens met de noorderzon.
-

Partiële splitsing: reeks van activa bij A, deze worden afgesplitst naar B en de
aandeelhouders van A krijgen in ruil aandelen van B.
 Een inbreng van een tak van werkzaamheid is fiscaal neutraal als aan de going-

concernvoorwaarde voldaan is, een partiële splitsing is altijd fiscaal neutraal als aan
de drie voorwaarden van fusie/splitsing voldaan is.
 Argument zoeken waarom de partiële splitsing geen fiscaal hoofddoen had.
Bv. aandeelhouder wou zelf de aandelen in B aanhouden, als de
vennootschap had ingebracht tegen aandelen, dan had ze erna die aandelen
dus moeten uitkeren en als er onvoldoende reserves zijn gaat dat niet
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De inkoop van eigen aandelen leidt tot roerende voorheffing aan 10%.
Basisregel (Art. 186): liquidatiebonus (inkoopbonus) is een dividend, alle netto eigen
vermogen (boven het kapitaal) dat wordt uitgekeerd bij de inkoop van aandelen is dus ook een
dividend
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 Bij de vennootschap zelf: gaat er iets af van de belastingvrije reserves (en dus

belasting)? Voor de ontvanger: is er roerende voorheffing?
Wat gebeurt er bij een inkoop van aandelen?
- Er is cash op het actief, een aandeelhouder wil cash en geeft daar in ruil aandelen voor
- Eigenlijke inkoop: fiscaal non-event: cash op actief omgewisseld in aandelen op actief,
geen impact op eigen vermogen
 Fiscaal pas relevant als er iets met de aangekochte aandelen gebeurt waardoor het

eigen vermogen zal dalen (in theorie kan dat jaren later zijn):


Aandelen worden vernietigd: eigen vermogen daalt



Aandelen worden opnieuw verkocht:





Verkoop met winst: winst is een vrijgesteld meerwaarde (leer van ingekochte
eigen aandelen is eigenlijk niet van toepassing)



Verkoop met verlies: het eigen vermogen daalt ten belope van het verlies
 Een verkoop met verlies is courant: aandelen worden vaak ingekocht om
aan gelichte aandelenopties te voldoen

Bij liquidatie: aandelen worden ook vernietigd

Inkoopbonus als het vermogen vermindert: verschil uitgekeerde bedrag en het fiscaal kapitaal
verbonden aan de ingekochte aandelen
 Proportioneel de vermindering van eigen vermogen toerekenen op het kapitaal aan die
aandelen verbonden en de reserves aan die aandelen verbonden. Op het niveau van de
reserves gaat men eerst toerekenen op de belaste reserves.
De roerende voorheffing is pas verschuldigd als netto-vermogen wordt verminderd en dus
eigenlijk een dividend wordt uitgekeerd.
 Probleem: mogelijk is dit enkele jaren na de inkoop zelf en is de aandeelhouder al lang
geen aandeelhouder meer.
 Uitzondering: inkoop op de beurs: roerende voorheffing is niet verschuldigd (verkopen
op de beurs wordt als een black box beschouwd, anders heeft degene wiens aandelen
naar de vennootschap gaan pech omdat hij RV moet afdragen terwijl dat niet zo zou
zijn als het verkoop aan een derde was)
Voor de aandeelhouder: zelfde regeling als bij liquidatie.
Belastingplanningsschema om minder roerende voorheffing te betalen:
Een vennootschap heeft twee broers als aandeelhouder die elk 50% van de aandelen bezitten.
De vennootschap heeft voor 100 aan kapitaal voor 100 aandelen, dus de nominale waarde per
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aandeel is 1. De vennootschap heeft enkel 1000 cash op het actief, dus werkelijke waarde per
aandeel is 10.
A

Balans

Cash: 1.000

P

Kapitaal: 100
(belaste) reserves: 900

Hoe kunnen de twee broers cash uit de vennootschap krijgen, zo goedkoop mogelijk?
Ze laten elk 25 aandelen inkopen: de vennootschap ontvangt voor marktwaarde 500 aan eigen
aandelen, zijn cash zakt voor 500:
A

Balans

P

Cash: 500

Kapitaal: 100

Eigen aandelen: 500

(belaste) reserves: 900

Volgende dag: balans opkuisen en eigen aandelen vernietigen. De 500 wordt proportioneel
afgeboekt aan kapitaal en reserves: 50 kapitaal en 450 reserves.
A

Balans

Cash: 500

P

Kapitaal: 50
(belaste) reserves: 450

Fiscaal: uitgekeerde winst (dividend) voor het deel dat niet werd afgeboekt aan het kapitaal,
dus een uitgekeerde winst van 450. Hierop moet 10% roerende voorheffing betaald worden:
45. De broers krijgen samen 455. Als de vennootschap rechtstreeks een gewoon dividend
uitgekeerd, was de roerende voorheffing 25% geweest, dus 125 roerende voorheffing. Door
dit schema besparen de broers dus 80. Om het kapitaal van de vennootschap terug op peil te
brengen (vanwege kredietwaardigheid e.d.) incorporeren ze 50 reserves opnieuw in het
kapitaal.
Is dit herkwalificeerbaar?
-

Vroeger: lange tijd dacht men dat wanneer een gelijke inkoop van aandelen bij alle
aandeelhouders gebeurde, er kon geherkwalificeerd worden naar dividend, bij ongelijke
proporties niet, dat kan immers niet bereikt worden door een dividend. Oplossing om het
schema te laten werken: ongelijke proporties (bv. bij ene 50 aandelen inkopen, bij de
andere niets) en dan zelf settlen.

-

Cass. 2005 interpretatie antimisbruikbepaling
 Schema kan niet meer geherkwalificeerd worden: er zijn genoeg elementen die de
herkwalificatie tegengaan, bv. fiscaal kapitaal van de vennootschap daalt (juridisch

93

gevolg dat eigen is aan inkoop eigen aandelen en niet van toepassing is voor
dividenduitkering), aantal uitstaande aandelingen daalt.
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9. VARIA

Referentiekader voor holdings:
-

Geld dat binnenkomt. Wat kost het om gelden uit te betalen aan de vennootschap
Winst in de holdingvennootschap zelf: regime van holding zelf: wat aangeven, op wat

-

moet belasting worden betaald
Roerend voorheffing bij uitbetaling (interesten, dividenden), geld dat buitengaat
Regime meerwaarde en minderwaarde verkoop van aandelen
Hoeveel kost het om de holding op te doeken

Internationale context:
-

Hoe wordt het inkomen volgens het plaatselijk recht gekwalificeerd?
Toetsen aan dubbelbelastingverdrag: wat mag/moet voor elk land (meestal geeft het
verdrag voorrang aan de bronstaat).

-

Hoe kijkt België ertegenaan? Wat zou volgens de eigen regels moeten gebeuren in
theorie en strookt dit wel met het verdrag (eigen regels opzijschuiven indien dit niet zo
is).

Analyse van een taxplanningsschema:
1. Werkt het technisch: past men de regel zoals die in het wetboek staat wel juist toe,
voldoet men aan alle voorwaarden. (bv. voor interest Art. 49 en 55)
2. Zijn de aftrekbare elementen wel aftrekbaar
a. Past het binnen het doel van de vennootschap (ultra-vires doctrine)
b. Is er geen cash-drain, wordt er belastbaar inkomen gegenereerd?
3. Simulatie
4. Antimisbruikbepaling (Art. 344 §1)
5. Reputatierisico: wat als het op de voorpagina van de krant komt
Samenbrengen van plussen en minnen:
-

Transparante entiteiten

-

Fusies
Notionele interestaftrek
Aftrekbare tantièmes
Art. 26
Ultra-vires doctrine
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Abnormale en goedgunstige voordelen: verhinderen dat vennootschappen waar iets fiscaal
gunstig aan is, gebruikt worden om alle winsten van de groep in op te stapelen; komen voor
bij:
-

Art. 26
DBI

-

Aftrek risicokapitaal
Art. 185bis
Afwijkende fiscale regimes
Overgedragen verliezen

Taxplanningscasus op examen:
-

Als fiscus: hoe kunnen we het afschieten. Alles met ook maar enige kans op slagen
beschrijven en de slagingskans.

-

Als adviseur: constructie verdedigen
Als wetgever: technische deelcomponenten ontleden en zien waar er een lacune is
Rechter Hof van Beroep: recht toepassen zoals het momenteel is

Examenvraag: geef drie maatregelen die in de wet zouden ingebouwd kunnen worden om
inkomensaccumulatie in vennootschappen tegen te gaan met onmiddellijk effect op de
begroting.
Examenvraag: Welke anomalieën zijn er in het Belgische holdingregime?
-

Uitzondering voor financiële instellingen voor de kwantitatieve voorwaarden van DBI
Geen kwantitatieve voorwaarden voor meerwaardevrijstelling van aandelen

-

? mismatch tussen aandelen en derivates voor meerwaarden en aftrek van kosten
? Art. 203, °2

Vennootschapsbelasting - Examen Januari 2009
De opgaven waren vrij lang, namelijk 5 blz doorlopende tekst. Onderwerpen die aan bod kwamen:
dbi
notionele intrestaftrek
rechtspersonenbelasting
brievenbusvennootschappen
liquidatie
kapitaalvermindering
meerwaarde op aandelen
simulatie
verkopen van een algemeenheid/handelsfonds
overdraagbaarheid van verliezen
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belasting op dividenden
cash drain
rechtmatige economische behoeften van allerhande
double dip (circulariteit)
aftrekbaarheid van intresten
aftrekbaarheid van andere kosten
Zo ongeveer de hele cursus dus. En als er iets niet aan bod zou gekomen zijn had je het toch
kunnen linken aan uw antwoord als je echt wou.. Een opmerking die wel nuttig kan zijn is dat je
veel te weinig tijd hebt. Wij hadden 3u de tijd voor 4 vragen. Probeer dus zo goed mogelijk door
te werken.
BTW: wij hadden als proffen haelterman en Verstraete, waar Verstraete het overgrote deel van de
cursus heeft gegeven.

Er was een vraag over een LLP, limited partnership (dus geen LLC limited company zoals enkele
keren aan bod kwam in de cursus.)
Ik probeer hieronder zo goed mogelijk de vragen weer te geven, ik had er misschien beter aan
gedaan om de vragen over te schrijven in mijn cursus omdat het toch open-boek examen was...
misschien een tip voor de mensen van volgend jaar.
Een vraag was als volgt: Persoon X (natuurlijke persoon, dus GEEN vennootschap!) brengt geld
in een LLP op de Bermuda-eilanden (=belastingsparadijs). Persoon Z doet hetzelfde, maar dan via
zijn vennootschap (BvBa). De LLP op de Bermuda-eilanden belegt in aandelen en maakt winst,
dit tengevolge van dividenden van de door haar gekochte Nederlandse aandelen, en meerwaarden
die ze realiseert op de verkoop van enkele Belgische aandelen die ze in portefeuille had. De
winsten die de LLP maakt keert ze uit aan haar aandeelhouders (onder andere persoon X en de
BvBa van persoon Z.)
de vraag is nu... hoe moeten we deze winsten zien? Worden zij belast in hoofde van persoon X en
de BvBa van persoon Z? De LLP betaald immers geen belastingen want de Bermuda-eilanden zijn
een belastingparadijs. Het regime is dus per definitie "aanzienlijk gunstiger". Van DBI is dus ook
zeker geen sprake.
ik zag het probleem als volgt, maar misschien denken jullie er anders over. De juridische
kwalificatie van de LLP werd keurig beschreven door de Prof. dit maakte bijna de volledige tekst
uit. Wat de LLP doet wordt toegerekend aan de vennoten, de vennoten die niet besturen in de LLP
zijn gehouden tot hun inbreng, de werkende vennoten staan met geheel hun vermogen in. enz...
een hele reeks eigenschappen.
De LLP was naar mijn mening heel erg vergelijkbaar met een Belgische stille
handelsvennootschap. Uit de cursus handels- & vennootschapsrecht uit het eerst jaar weten we dat
er voor deze vennootschapsvorm beperkte aansprakelijkheid is voor de stille vennoten, en
onbeperkte aansprakelijkheid voor de werkende vennoten. Ook heeft deze vennootschapsvorm
geen rechtspersoonlijkheid... deze eigenschappen zijn gelijk aan de LLP. Het is een "transparante
entiteit" (als gevolg van het ontbreken van rechtspersoonlijkheid). Ik dacht dat we hierdoor
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moesten doen alsof de LLP er helemaal niet is... Dan wordt de ingewikkelde vraag bijzonder
simpel. Voor de natuurlijke persoon X zijn de meerwaarden niet belastbaar indien ze nietberoepsmatig werden gerealiseerd, de dividenden zijn wel belastbaar, maar daar het om
Nederlandse dividenen gaat werd er reeds roerende voorheffing van afgehouden. Deze
voorheffing werkt bevrijdend (cursus Fiscaal recht vorig jaar ) X mag aangeven, maar moet niet.
Voor Z ligt het anders... gewone toepassing alsof de BvBa zelf aandelen had gekocht, en hierop
dividenden en meerwaarden realiseert.
Een andere vraag was een directe toepassing van Slide 25 (of ergens in de buurt). Het was een
vraag over een grootvader die een NV opricht en hiermee vastgoed koopt/verkoopt. De aandelen
schenkt hij aan zijn kinderen. In de statuten staat dat de NV geen winstuitkeringsoogmerk heeft,
maar de winsten zal besteden door de aankoop en het onderhoud van vastgoed. De grootvader wil
niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen worden. Hij verkiest de rechtspersonenbelasting.
De vraag was: zal hij in zijn opzet slagen?".
neen! De NV heeft een burgerlijk doel (geen daden van koophandel), maar heeft een
Handelsvorm! Cassatie 2005-->niet statutair doel bepalend maar de Vorm.
Handelsvorm=>vennootschapsbelasting...
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