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FOD FINANCIËN - DVB - Deel I: 

VOOrAFGAANDe BeSlISSINGeN

1. inleiding



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



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

ot eind 2002 konden bij deze Commissie aanvragen worden ingediend over:

2.1.1 Akkoorden inzake directe belastingen (art. 345, § 1, eerste lid, WIB 92)

 de verrichtingen als bedoeld in art. 46, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92, 211, § 1, eerste lid, WIB 92, 269, zesde lid, WIB 
92, art. 344, § 2, WIB 92, beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften;

 de beroepsverliezen als bedoeld in art. 80, WIB 92 vloeien voort uit verrichtingen die beantwoorden aan rechtmatige 
behoeften van financiële of economische aard;

 de dividenden beantwoorden aan de voorwaarden van aftrek als vermeld in art. 203, WIB 92;

 de juridische kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de toepassing van 
art. 344, § 1, WIB 92

 een verwerving of wijziging van de controle van een vennootschap, bedoeld in de art. 207, derde lid, WIB 92 of 
292bis, derde lid, WIB 92 beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

2.1.2 Akkoorden inzake registratie- en successierechten 

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

2.1 Commissie voor voorafgaande 
fiscale akkoorden
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Bij KB van 3.5.1999 tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd de mogelijkheid 
geboden om binnen bepaalde termijnen een voorafgaande beslissing te bekomen m.b.t. de uitdrukkelijk in art. 1, § 1 
van dat besluit bedoelde materies.

Bovendien werd een Dienst voorafgaande beslissingen (DVB) opgericht die, luidens het verslag aan de Koning bij het 
voormelde KB van 3.5.1999, als taak had om zowel de voorafgaande beslissingen die op verzoek van een belastingplichtige 
getroffen werden als de voorafgaande akkoorden die in het kader van bestaande wettelijke procedures werden afgesloten 
(KB nr. 187 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; art. 345, WIB 92), voor te bereiden en in samenvatting te 
publiceren.

De Dienst voorafgaande beslissingen had dus een drievoudige opdracht:

 het onderzoek van de aanvragen om voorafgaande beslissing in de zin van art. 1, § 1, KB 3.5.1999; deze aanvragen 
hadden voornamelijk betrekking op:

•	 de	gevolgen	op	het	stuk	van	de	directe	belastingen	en	indirecte	belastingen	van	investeringen	in	materiële	en	
immateriële vaste activa;

•	 de	bijzondere	regimes	inzake	distributie-	en	dienstencentra;
•	 de	vergoedingen	tussen	verbonden	ondernemingen	(verrekenprijzen);

 het onderzoek van de aanvragen die gesteund  waren op art. 345, WIB 92;

 het onderzoek van de aanvragen die betrekking hadden op de erkenning of de hernieuwing van de erkenning als 
coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30.12.1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra.

Bovendien was de Dienst belast met de bekendmaking van de voorafgaande beslissingen en van de door de Commissie 
voor voorafgaande fiscale akkoorden overeenkomstig art. 345, WIB 92 gegeven akkoorden, in de mate dat hun 
bekendmaking verenigbaar was met de naleving van de bepalingen betreffende het beroepsgeheim.

Tenslotte moest de Dienst de volgende verslagen opstellen:

 een semestrieel activiteitenverslag, dat diende te worden voorgelegd aan het College van de Algemene Administratie 
van de belastingen en aan de Minister van Financiën;

 een jaarverslag dat diende te worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Algemene Administratie van de belastingen 
(er werd evenwel beslist om het te publiceren in het Bulletin der belastingen).

2.2 Dienst  voorafgaande beslissingen 
(toepassing van het KB van 3.5.1999)
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De voormelde mogelijkheden inzake voorafgaande akkoorden die een beperkte draagwijdte hadden, werden overeenkomstig 
de artikelen 20 tot 28 van de voormelde Wet van 24.12.2002 vervangen door algemene wettelijke bepalingen die van 
toepassing zijn zowel op het vlak van directe belastingen als indirecte belastingen en op het vlak van de gelijkgestelde 
belastingen. De voormelde bepalingen zijn van toepassing vanaf 1.1.2003.

Deze bepalingen moeten tot een gesystematiseerde en eenvormige praktijk leiden inzake de behandeling van de aanvragen 
om voorafgaande beslissing, met inachtneming van de verdragen en de wettelijke en reglementaire beschikkingen, 
alsmede van de normen  en richtlijnen op internationaal vlak en met name van de EU en de OESO. 

De wettelijke en reglementaire bepalingen die het nieuwe stelsel regelen  zijn de volgende:

 de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling 
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 31.12.2002, tweede editie ) – hierna “de Wet” 
genoemd;

 het Koninklijk besluit van 9.1.2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van 
de  Wet (BS 15.1.2003, tweede editie);

 het Koninklijk besluit van 17.1.2003 tot uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de Wet (uitgesloten materies) (BS 
31.1.2003, derde editie);

 het Koninklijk besluit van 30.1.2003 tot uitvoering van artikel 26 van de Wet (organisatie van de voorafgaande 
beslissingen) (BS 12.2.2003);

 het Ministerieel besluit van 15.5.2003 betreffende de ambtenaren die ermee worden belast zich uit te spreken over 
de aanvragen om voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 19.6.2003).

Overeenkomstig art. 7 van het KB van 30.1.2003 werden opgeheven:

 de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, opgericht bij Koninklijk besluit van 4.4.1995 met betrekking tot 
de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden;

 de Dienst voorafgaande beslissingen, opgericht door art. 2 van het Koninklijk besluit van 3.5.1999 tot inrichting van 
een systeem voorafgaande beslissingen  in fiscale zaken (BS 19.06.2003).

Door de Wet van 21.6.2004 tot wijziging van de Wet van 24.12.2002, en het uitvoeringsbesluit van 13.8.2004 werd de 
organisatie van de Dienst voorafgaande beslissingen aangepast. Vanaf 1.1.2005 is er binnen de FOD Financiën dan 
ook een autonome Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Bij MB van 07.09.2004 (B.S. van 23.09.2004 – 2de editie)  werd de selectieprocedure voor de medewerkers van de 
DVB vastgesteld.
Bij KB van 04.10.2004 (B.S. van 12.10.2004) werden de leden van het College van leidinggevenden van de DVB aangesteld.
Het KB van 03.03.2010 (B.S. van 09.03.2010) tot vaststelling van de samenstelling van het college (tussen 4 en 6 
personen) en waarbij wordt gespecifieerd dat het college uitsluitend wordt samengesteld uit statutaire personeelsleden 
van niveau A van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Het KB van 06.04.2010 (BS 09.04.2010) tot benoeming van het nieuwe College (Véronique TAI, Luc BATSELIER, Guido 
GIROULLE, Luc SALIEN, José VILAIN en Philippe DEDOBBELEER).
Het KB van 13.12.2010 (B.S. 09.03.2011) tot benoeming van de nieuwe leden van het College wiens benoeming werd 
vernietigd door de Raad van State op 07.10.2010.

2.3 Veralgemeend stelsel van 
voorafgaande beslissingen (toepassing van de 
Wet van 24.12.2002 en zijn uitvoeringsbesluiten)
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3. veralgemeend systeem 
van voorafgaande 

beslissingen



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

3.1 Definitie
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Per definitie moet een voorafgaande beslissing de fase van de vestiging van de belasting voorafgaan: immers van zodra 
de beschouwde verrichting of situatie wordt verwezenlijkt of zich voordoet en de voorwaarden voor de toepassing van 
de belasting definitief zijn vervuld, is de belasting van toepassing overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen.

Er kan evenwel worden aangenomen dat het uitvoeren van voorbereidende verrichtingen in het kader van verbonden 
of complexe verrichtingen het onderzoek van een aanvraag om voorafgaande beslissing over het geheel van die 
verrichtingen niet verhindert, voor zover deze beslissing van toepassing is op het geheel van die verrichtingen en dus 
retroactief  op een reeds uitgevoerde verrichting die op fiscaal gebied nog geen uitwerking heeft.

Opdat een aanvraag om voorafgaande beslissing zou kunnen worden behandeld binnen de termijnen als bedoeld in 
artikel 21 van de Wet en rekening houdend met het begrip “voorafgaande beslissing” zoals het werd gedefinieerd in 
artikel 20 van de Wet, moet zij uiteraard tijdig worden ingediend (in principe minstens drie maanden voor de situatie of 
de verrichting waarop zij betrekking heeft, uitwerking heeft op fiscaal vlak) ten einde de DVB toe te laten de aanvraag 
grondig te onderzoeken en de beslissing op een degelijke wijze te onderbouwen.

Rekening houdend met de veralgemening van het systeem van voorafgaande beslissingen is het evenwel niet mogelijk 
om op het principiële vlak een uiterste datum van indiening van de aanvragen vast te leggen.

In de praktijk moet de DVB kunnen beschikken over een redelijke termijn om een onderzoek toe te laten van de gegevens 
van de aanvraag en van de bijkomend gevraagde inlichtingen en documentatie, opdat de beslissing zou kunnen worden 
getroffen met kennis van zaken. Ook de aanvrager moet trouwens de tijd hebben om de eventuele bijkomend gevraagde 
gegevens te kunnen verzamelen en door te zenden aan de DVB. Er zal derhalve met een redelijke onderzoekstermijn, 
die uiteraard afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van de aanvraag, rekening moeten worden gehouden bij het 
indienen van de aanvraag.

Overeenkomstig artikel 21, vijfde lid van de Wet moet een voorafgaande beslissing in principe worden medegedeeld 
aan de aanvrager binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Die termijn kan 
in onderling overleg met de aanvrager worden gewijzigd.

De termijn van drie maanden wordt dus in de praktijk  door de DVB beschouwd als een richttermijn. Het is echter de 
intentie van de DVB om beslissingen te treffen binnen deze termijn van drie maanden. In bepaalde gevallen kan die 
termijn echter onmogelijk gerespecteerd worden (inzonderheid m.b.t. dossiers met een belangrijke precedentwaarde, 
die uitvoerige correspondentie of overleg met de aanvrager of een globaal overleg tussen verschillende onderdelen 
van de FOD Financiën vereisen).

Bovendien zijn de aanvragers zelf soms vragende partij om de beslissingstermijn te verlengen (inzonderheid in gevallen 
waarbij bepaalde aspecten van de verrichtingen die zij aan de DVB hebben voorgelegd aan wijzigingen onderhevig zijn 
of zich nog moeten concretiseren).

3.2 Termijn voor indiening en 
beslissing
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Een voorafgaande beslissing kan niet worden gegeven wanneer:

1. de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die identiek zijn aan die welke op fiscaal vlak reeds 
gevolgen hebben ten name van de aanvrager of op fiscaal vlak het voorwerp uitmaken van een administratief beroep 
of gerechtelijke handeling tussen de Belgische Staat en de aanvrager;

2. het treffen van een voorafgaande beslissing niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag 
aangevoerde wettelijke of reglementaire bepalingen;

3. de aanvraag betrekking heeft op elke toepassing van een belastingwet betreffende invordering en vervolgingen.

Bij Koninklijk besluit van 17.01.2003 (BS van 31.01.2003 – 3de editie) werden de in het eerste lid, 2 bedoelde materies 
en bepalingen vastgesteld (zie punt 3.4).

Inzake inkomstenbelastingen kan bovendien geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer:

1. bij het indienen van de aanvraag, essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben 
op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;

2. de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België.

3.3 Uitgesloten gevallen
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Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, 2° van de Wet kan geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer het 
treffen van een beslissing niet  aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag aangevoerde 
wettelijke of reglementaire bepalingen.

In dat kader heeft het KB van 17.1.2003 bepaalde materies uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van de Wet:

1. de belastingtarieven en de berekening van de belastingen;

2. de bedragen en percentages ;

3. de aangifte,het onderzoek en de controle, het gebruik van de bewijsmiddelen, de aanslagprocedure, de rechtsmiddelen, 
de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verjaring, het 
beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambtenaren, andere 
personen of bepaalde instellingen;

4. de bepalingen waarvoor een specifieke procedure inzake erkenning of beslissing is ingesteld met inbegrip van de 
collectieve procedures;

5. de bepalingen of gebruiken welke overleg met of raadpleging van andere autoriteiten instellen en voor dewelke 
de Minister van Financiën of de diensten van de fiscale administratie niet bevoegd zijn om zelf of unilateraal een 
standpunt in te nemen;

6. de bepalingen welke sancties, boetes, belastingverhogingen en –vermeerderingen instellen;

7. de forfaitaire grondslagen van aanslag

3.4 Uitgesloten materies
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Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt (b.v. langere afschrijvingsduur), 
wordt de beslissing getroffen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

In artikel 23, tweede lid van de Wet worden bovendien de gevallen opgesomd waarin de FOD Financiën niet gebonden 
is door de voorafgaande beslissing.

“De voorafgaande beslissing bindt de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve:

1° indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn;

2° indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien 
essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;

3° in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht die 
van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting;

4° indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het 
gemeenschapsrecht of van het interne recht.

Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste 
gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende 
elementen, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn toe te schrijven aan de aanvrager. In dat geval heeft de intrekking van 
de voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten.”

3.5 Duur van de voorafgaande 
beslissing
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4. functionele 
beschrijving



Overeenkomstig artikel 21 van de Wet moet de aanvraag om voorafgaande beslissing schriftelijk worden gericht aan 
de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Door de Wet van 21.06.2004 en het uitvoeringsbesluit van 13.08.2004 werd de autonome DVB opgericht. De schriftelijke 
aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing dienen op volgend adres ingediend te worden:

Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst voorafgaande beslissingen
Wetstraat 24
1000 Brussel

Tel. 0257 938 00
Fax. 0257 951 01

e-mail: dvbsda@minfin.fed.be
Een aanvraag kan in principe ook worden ingediend per fax of per e-mail.

4.1 Bevoegde dienst
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Op grond van artikel 23, 2de lid van de Wet verleent de DVB, als administratieve overheid, de voorafgaande beslissingen.

Zoals bepaald in artikel 3 van het KB van 13.08.2004 wordt een beslissing aangenomen door een meerderheid van het 
quorum van de leden van het College. Bij pariteit van stemmen is de stem van de Voorzitter van het College doorslaggevend.

Het aanwezigheidsquorum werd in het door de heer Minister van Financiën goedgekeurde reglement van orde bepaald 
op de helft; m.a.w. bij een aanwezigheid van minstens de helft van de leden van het College kunnen geldige beslissingen 
getroffen worden.

4.2 Beslissingsbevoegdheid
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4.3.1 Algemeen

In tegenstelling tot de werking van de DVB tussen 1 januari 2003 en 31 december 2004, behandelt de vernieuwde DVB 
alle aanvragen volstrekt autonoom. 

Het is echter niet uitgesloten dat gebruik wordt gemaakt van artikel 5 van het KB van 13 augustus 2004. 

Door dit artikel mag de DVB zich laten bijstaan door ambtenaren van de administraties en door de bevoegde diensten 
van de FOD Financiën. 

In sommige gevallen (bvb voor principekwesties, voor het bepalen van de verhouding privé – beroep van een onroerend 
goed) doet de DVB dan ook beroep op andere ambtenaren van de FOD Financiën ten einde van hen een advies te 
verkrijgen. Indien de DVB het niet eens is met dit advies dan zal overleg worden gepleegd want het is immers niet 
wenselijk dat de diensten van Financiën uiteenlopende standpunten innemen.De DVB is echter niet verplicht om dit 
advies te volgen en neemt de uiteindelijke beslissing.

4.3.2 Systeem van “prefiling meetings” 

Vooraleer over te gaan tot het indienen van een formele aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing, 
kunnen de aanvragers of hun aangestelden, de DVB verzoeken een vergadering te organiseren. De bedoeling van deze 
vergadering is inzonderheid

 een inzicht te krijgen in de houding van de DVB t.o.v. de voorgelegde verrichting

 na te gaan of alle relevante gegevens noodzakelijk voor het behandelen van de aanvraag aanwezig zijn.

Nadat één of meerdere van deze voorafgaande vergaderingen hebben plaats gevonden, beslist de aanvrager al dan 
niet tot het indienen van een formele aanvraag.

De DVB stelt vast dat een dergelijk systeem van “prefiling meetings” zeer sterk gewaardeerd wordt door de potentiële 
aanvragers. Dit mag o.m. blijken uit het groot aantal aanvragen tot het organiseren van dergelijke voorafgaande 
vergaderingen.

In het kader van de « prefiling » kan de aanvrager geen beslissing bekomen van de DVB.

4.3.3 De aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken 

Hierna wordt op een bondige wijze uiteengezet hoe een aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in 
fiscale zaken op de dienst behandeld wordt.

Zoals reeds eerder gesteld, dienen de aanvragen schriftelijk ingediend te worden. Dit kan gebeuren per brief (al dan 
niet aangetekend), per fax of per mail.

De aanvragen worden door de Voorzitter, in overleg met het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, aan een team 
van medewerkers toegewezen. Het is immers zo dat de aanvragen niet door één enkele persoon behandeld worden. 
Aanvragen die betrekking hebben op bvb inkomstenbelastingen, BTW en Registratierechten, worden dan ook behandeld 
door een team waarin zich medewerkers bevinden die gespecialiseerd zijn in deze materies. 

4.3 Behandeling van de aanvragen
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Binnen het team wordt steeds een voor het dossier verantwoordelijke medewerker aangesteld. Deze persoon staat, in 
overleg met de coördinator en het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, in voor de contacten met de aanvrager, 
organiseert de vergaderingen en werkt uiteindelijk een ontwerp van beslissing uit welke aan het College voor beslissing 
voorgelegd wordt.

Binnen de 5 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt aan de aanvrager een ontvangstmelding verzonden. In deze 
ontvangstmelding worden alle personen (Collegelid, coördinator, dossierverantwoordelijke, medewerkers in het dossier) 
vermeld die bij de behandeling van het dossier betrokken zijn. Van de dossierverantwoordelijke worden ook alle gegevens 
vermeld die het de aanvrager mogelijk maken met de betrokkene in contact te treden.

De DVB tracht steeds om binnen de 15 werkdagen na het indienen van een aanvraag een eerste vergadering met de 
aanvrager te organiseren. Op deze eerste vergadering is dikwijls het collegelid-dossierverantwoordelijke aanwezig. 
Tijdens deze eerste vergadering wordt, natuurlijk, de aanvraag reeds ten gronde besproken en worden er ook afspraken 
gemaakt m.b.t. de timing voor de behandeling van het dossier.

Het is mogelijk dat meerdere vergaderingen nodig zijn of dat nog bijkomende informatie aan de DVB dient bezorgd te 
worden.

Op het ogenblik dat de DVB over alle informatie beschikt, maakt de dossierverantwoordelijke, in samenspraak met de 
coördinator en de andere medewerkers in het dossier, een ontwerp van beslissing op. Het ontwerp van beslissing wordt 
dan voorgelegd aan het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid.

Na goedkeuring door het betrokken Collegelid wordt het dossier dan op de agenda van het College geplaatst.

Het College vergadert wekelijks op dinsdag. In vakantieperiodes werd rekening gehouden met de aanwezigheid van de 
Collegeleden om de frequenties van de vergaderingen vast te leggen.
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4.3.4 Organogram van de DVB 

De leden van het college werden aangesteld voor een mandaat van 5 jaar vanaf 4 april 2010. 

Het college bestond in 2014 uit 5 leden, drie franstaligen en twee nederlandstaligen.

24 Jaarverslag DVB 2014



4.3.5 Medewerkers 

Artikel 4 van het KB van 13.08.2004 bepaalt dat de DVB samengesteld is uit ten minste twintig personeelsleden van 
niveau A of B en ten minste drie personeelsleden van niveau C. 

Op 31.12.2014 ziet het personeelsbestand (collegeleden niet inbegrepen) van de DVB er als volgt uit:

Nederlandstaligen Franstaligen

Directe belastingen 41 Directe belastingen 30

BTW 4 BTW 4

Patrimoniumdocumentatie 4 Patrimoniumdocumentatie 3

Douane en Aciijnzen 0 Douane en Aciijnzen 0

Niveau C 12 Niveau C 3

Totaal: 61 Totaal: 40

4.3.6 Publicatie van de beslissingen

Overeenkomstig artikel 24 van de Wet moeten de voorafgaande beslissingen worden gepubliceerd. Die publicatie dient 
te gebeuren onder de vorm van anonieme individuele of collectieve samenvattingen (art. 5, KB 30.1.2003).

De beslissingen die vanaf 1.1.2005 getroffen worden door het College van de Dienst voorafgaande beslissingen zullen 
op een analoge wijze als de rechtspraak op het internet (te raadplegen via http://www.fisconet.fgov.be of via onze 
website www.ruling.be) gepubliceerd worden.

Beslissingen waarbij de anonimiteit via een individuele publicatie niet kan worden gegarandeerd, zullen in principe 
collectief in het jaarverslag onder hoofdstuk 6 « Beslissingen met een bijzonder belang » worden gepubliceerd.
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FOD FINANCIËN - DVB

5. door de DVB 
vastgestelde problemen 

in het Belgisch recht



5.1.1 “Thin cap” wetgeving

De effectisering van ondernemingskredieten door een kredietinstelling via een VBS, zou bij een zeer strikte toepassing 
van artikel 198, §1, 11°, WIB92 kunnen leiden tot beperking van de interestaftrek bij de schuldenaars-ondernemingen, 
ook al blijven zij op basis van de financiële wetgeving bevrijdend betalen aan de kredietinstelling, zijn zij geen partij 
bij de cessie van de vorderingen en zijn zij (als gevolg van de Belgische wetgeving inzake effectisering) zelfs niet op 
de hoogte van deze cessie. De overdragende kredietinstellling behoudt de taak van “servicer” van die vorderingen : 
dit is een operationele taak die geen afbreuk doet aan de juridische realiteit van de overdracht van de vorderingen. 
Bijgevolg is er ten name van deze kredietinstelling geen toepassing van de thin cap-wetgeving, vermits zij juridisch 
geen schuldenaar is van de interesten.

5.1.2 roerende voorheffing (rV)

Een Belgische genoteerde vennootschap heeft een inkoopprogramma van eigen aandelen binnen en buiten de centrale 
beursmarkt, dit met het oog op de terugbetaling van converteerbare obligaties. Bij inkopen buiten beurs, is op het 
moment van de transactie nog geen RV verschuldigd, aangezien er nog geen roerend inkomen is. Er is – krachtens 
een fiscale fictie – pas een roerend inkomen wanneer en indien de inkopende vennootschap een vermogensverlies 
ondergaat (artikel 18 juncto 186 WIB92). Deze fiscale fictie heeft tot gevolg dat er tussen de effectieve betaling van de 
inkoopprijs en het moment waarop fiscaal het dividend geacht wordt te ontstaan, een zekere tijd (soms zelfs jaren) zal 
verlopen. Eventueel is er fiscaal zelfs nooit sprake van enig dividend, vermits later eventueel deze aandelen met een 
meerwaarde kunnen worden gerealiseerd. Artikel 267 WIB 92 voorziet evenmin in een expliciete bepaling die stelt dat 
het dividend dat ontstaat n.a.v. de inkoop van eigen aandelen, wordt geacht toegekend te zijn op het ogenblik dat het 
dividend ontstaat op grond van artikel 186 WIB92.

5.1.3 GBF >< BeVeK

Hoewel hun economische rol en hun reglementair kader gelijkaardig zijn, worden de investeringen in een GBF 
(gemeenschappelijk beleggingsfonds) en in BEVEKS op fiscaal vlak, op het gebied van de inkomstenbelasting, meestal 
op een andere manier behandeld door het feit dat het GBF fiscaal transparant is en de BEVEK niet.
Hierbij enkele voorbeelden ter illustratie :

 Een investeerder in een GBF zal in principe onmiddellijk belastbaar zijn op de onderliggende inkomsten die aan het 
GBF worden toegekend, terwijl een investeerder in een BEVEK zal worden belast op het ogenblik dat het dividend 
door de BEVEK wordt verdeeld.

 Voor de beoordeling van de voorwaarden in artikel 145/11 WIB92 die van toepassing zijn op het pensioensparen wordt 
een belegging in een BEVEK, behoudens toepassing van artikel 344, §1 WIB92, beschouwd als een aandeleninvestering, 
terwijl een belegging in een GBF als een investering in de verschillende onderliggende activa in het bezit van het 
GBF moet worden behandeld.

 Voor de beoordeling van de hoedanigheid van financiële onderneming in de zin van artikel 105, 1°, c), KB/WIB92 wordt 
een belegging in een BEVEK beschouwd als een aandeleninvestering (de samenstelling van de BEVEK-portefeuille 
is van weinig belang), terwijl een belegging in een GBF als een investering in de verschillende onderliggende activa 
in het bezit van het GBF moet worden behandeld.

De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

5.1 Directe belastingen 
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5.1.4 rPB <-> Ven. B.

Rekening houdend met de vereisten die verbonden zijn aan de evolutie van hun activiteiten, aan de wijziging van 
hun maatschappelijk doel, aan de noodzakelijke structuuraanpassing, … worden bepaalde rechtspersonen die geen 
winstoogmerk nastreven en onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting (RPB) soms gedwongen om hun 
vermogen aan een handelsvennootschap over te dragen, de vennootschapsvorm aan te nemen of tenminste zich aan 
de vennootschapsbelasting (Ven. B.) te onderwerpen.  Omgekeerd en omwille van dezelfde vereisten, zouden bepaalde 
vennootschappen in het toepassingsgebied van de RPB kunnen vallen.

Deze overgangen van de Ven.B. naar de RPB of van de RPB naar de Ven.B. doen fiscale vragen rijzen doordat het 
WIB92 geen specifieke bepalingen terzake bevat. Zo vraagt men zich met name af wat de fiscale behandeling zal zijn 
van de gevormde reserves en/of de opgestapelde verliezen bij een aan de RPB onderworpen rechtspersoon wanneer 
deze overgaat naar de Ven.B. of wat het lot in de Ven.B. zal zijn van de latente meerwaarden op het ogenblik van de 
onderwerping aan de RPB ?

5.1.4.1 rPB -> Ven. B.
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5.1.4.2 Ven.B. -> rPB

De herhaalde vragen aan de DVB maakt de invoering van fiscale bepalingen over deze specifieke materie wenselijk. 

5.1.5 De gevolgen voor de aandeelhouder van de situaties bedoeld in art. 210 WIB92

De DVB krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling in hoofde van de aandeelhouder in situaties zoals bedoeld 
in artikel 210, § 1 WIB92 en meer bepaald de vraag of in deze situaties een dividend in hoofde van deze aandeelhouder 
belastbaar is.

Voorbeeld  – erkenning van een vastgoedmaatschappij als vastgoedbevak

5.1.6 Hybride effecten – « debt » of « equity »

De DVB wordt regelmatig geconfronteerd met het probleem van kwalificatie hetzij als schuld hetzij als eigen vermogen 
(aandelen, winstbewijzen) van hybride financieringsinstrumenten, dit wil zeggen met eigenschappen die tegelijk eigen 
zijn aan schuldinstrumenten en aan kapitaalinstrumenten.

Deze indeling is van belang aangezien de fiscale behandeling van schuld- en kapitaalinstrumenten enorm verschilt.  Zo 
kan er in het bijzonder worden gewezen op het feit dat de vergoeding voor een schuld aftrekbaar is in hoofde van de 
uitgever van het instrument terwijl dit niet zo is bij de vergoeding voor eigen middelen.
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De aanpassing van de moeder-dochterrichtlijn, welke tegen uiterlijk 31 december 2015 moet worden omgezet in 
het Belgisch intern recht, zal een impact hebben op de uitkeringen in het kader van PPL (Profit Participating Loans)-
transacties. De DVB verleent hierover dan ook geen beslissingen meer.

5.1.7 Financiële producenten

De DVB heeft in de vorige jaarverslagen de aandacht gevestigd op het feit dat de voortdurende evolutie en de complexiteit 
van de financiële producten een aanpassing van bepaalde teksten van het WIB92 betreffende de fiscaliteit van deze 
producten noodzakelijk maken.

Aan de problemen die in deze jaarverslagen al naar voren werden gebracht, kan de DVB nog het probleem toevoegen 
van de fiscale behandeling van de kapitalisatiecontracten in het kader van artikel 19, §2 WIB92 waarbij de regels voorzien 
dat ze op elk moment afkoopbaar zijn en onder bezwarende titel, kosteloos of wegens overlijden overdraagbaar zijn.

5.1.8 Verzaking aan de roerende voorheffing – Art. 106, §2, KB/WIB92

Om misbruiken te vermijden werd de verzaking aan de R.V., bepaald in art. 106, §2, KB/WIB92 gewijzigd door het KB 
van 20.12.2012 (BS 28.12.2012, 2e editie).

Voordien werd deze verzaking inzonderheid verleend op de dividenden toegekend door een Belgische vennootschap 
aan een spaarder niet-inwoner die geen onderneming exploiteerde of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard 
bezighield en die in het land waarvan hij inwoner was, vrijgesteld was van inkomstenbelastingen.

Momenteel en dus na de wijziging, wordt de verzaking aan de R.V. alleen verleend wanneer de begunstigde een spaarder 
niet-inwoner is, bedoeld in artikel 227, 3°, WIB92 waarvan het maatschappelijk doel uitsluitend bestaat uit het beheer 
en het beleggen van fondsen ingezameld met het doel wettelijke of aanvullende pensioenen uit te betalen, die zich 
uitsluitend zonder winstoogmerk toeleggen op verrichtingen bedoeld in artikel 182, 2°, van het WIB92, en die in het 
land waarvan hij inwoner is, vrijgesteld is van inkomstenbelastingen.

In de huidige stand van de wetgeving zijn de beleggingsfondsen van openbaar nut die ermee belast zijn om gedeeltelijk 
de fondsen voor de financiering van de wettelijke of aanvullende pensioenen te beheren en te beleggen van de 
toepassingssfeer van artikel 106, §2, KB/WIB92 uitgesloten, wat tot gevolg heeft dat hun beleggingen in België worden 
afgeremd,  zelfs wanneer de andere fondsen die ze beheren eveneens van openbaar nut zijn (vb.: vergoedingsfondsen, 
verzekeringsfondsen van openbaar nut, …).
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5.2 BTW 

5.2.1 Onderwijs – vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° van het W.BTW ten gunste van lichamen 
zonder winstoogmerk

Artikel 44, § 2, 4° van het W.Btw in haar versie die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, bepaalt dat van belasting 
zijn vrijgesteld :

a) het school- of universitair onderwijs, waaronder onderwijs aan kinderen en jongeren, en de beroepsopleiding of 
-herscholing, met inbegrip van het verrichten van nauw hiermee samenhangende diensten en leveringen van goederen 
zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikt didactisch materiaal, 
door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die daartoe als lichamen met soortgelijke doeleinden worden 
aangemerkt, voor zover voornoemde lichamen niet systematisch het maken van winst beogen en eventuele winsten 
niet worden uitgekeerd maar worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de voornoemde diensten;

b)…

Als zodanig opgesteld blijft deze tekst, niettegenstaande de uiteenzettingen van de memorie van toelichting aangaande 
de redenen tot wijziging van de oorspronkelijke tekst en niettegenstaande de administratieve commentaren betreffende 
de draagwijdte ervan, onderwerp van discussie voor wat de precieze hoedanigheid van de lichamen betreft die in 
aanmerking komen om te genieten van de vrijstelling.

In de argumentatie uiteengezet in bepaalde dossiers voorgelegd aan de DVB, hebben de aanvragers immers beweerd 
dat uit de formulering van deze wettelijke bepaling volgde dat de vrijstelling is voorbehouden aan instellingen/lichamen 
zonder winstoogmerk waarvan het doel niet bestaat in het behalen van winst (in de zin van “exploitatiewinsten”) en die, 
indien dergelijke winsten uitzonderlijk werden behaald, ze in geen geval uitkeren aan hun leden. De argumentatie van 
de aanvragers voerde het cumulatief karakter aan van de gestelde voorwaarden (afwezigheid van winst  en afwezigheid 
van de uitkering ervan).

Door evenwel te verwijzen naar de btw-richtlijn  en de administratieve praktijk voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van de wetswijziging, bleek duidelijk de bedoeling in de memorie van toelichting om deze  administratieve praktijk te 
legaliseren en de vrijstelling te verbinden  aan de afwezigheid van winstoogmerk in hoofde van onderwijsinstellingen.

Deze afwezigheid van winstoogmerk werd omschreven door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 
haar arrest van 21 maart 2002 (zaak C-174/00, Kennemer Golf & Country Club t. Staatssecretaris van financiën). Het Hof 
heeft voor recht gezegd dat “een instelling als ‘instelling zonder winstoogmerk’ kan worden gekwalificeerd ook indien 
zij systematisch streeft naar overschotten die zij vervolgens aanwendt ten dienste van haar prestaties.“

Indien dit bijgevolg de draagwijdte is die men wenste te geven aan het nieuwe artikel 44, § 2, 4° W.Btw, zoals de 
memorie van toelichting schijnt te veronderstellen, zou deze bepaling moeten herschreven worden teneinde iedere 
dubbelzinnigheid en betwisting desaangaande te vermijden.

5.2.2 Autonome gemeentebedrijven – sociale huisvesting en huisvesting voor gehandicap-
ten – verlaagd tarief.

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, b), van het KB nr. 20 en in de rubriek X van Tabel B van de bijlage bij dit besluit, is het 
verlaagd tarief van 12% van toepassing op:

“A) de leveringen van nagenoemde goederen bedoeld in artikel 1, § 9, van het Wetboek alsook de vestigingen, overdrachten 
en wederoverdrachten van zakelijke rechten op zulke goederen die niet overeenkomstig artikel 44, § 3, 1°, van het 
Wetboek van de belasting zijn vrijgesteld, wanneer die goederen bestemd zijn voor de huisvesting in het kader van het 
sociaal beleid :
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a) privé-woningen die worden geleverd en gefactureerd aan de provincies, de intercommunales, de gemeenten, de 
intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
de gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid een meerderheid heeft, en die door deze instellingen of 
maatschappijen worden bestemd om door deze instellingen of vennootschappen te worden verhuurd;

……

B) werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, § 2, tweede lid, van het Wetboek, met uitsluiting van het reinigen, en de 
andere handelingen opgesomd in rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6°, van tabel A met betrekking tot de onder A genoemde privé-
woningen en woningcomplexen mits die worden verstrekt en gefactureerd aan de onder A genoemde publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke personen;

C) de in artikel 44, § 3, 2°, b, van het Wetboek bedoelde onroerende financieringshuur of onroerende leasing die betrekking 
heeft op de onder A bedoelde privé-woningen en woningcomplexen wanneer de leasingnemer een onder A genoemde 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon is “.

Deze rubriek voorziet dus een verlaagd tarief, inzonderheid, voor verschillende onroerende handelingen met betrekking 
tot woningen bestemd voor onroerende verhuur in het kader van het sociale beleid, en verstrekt aan verschillende 
gemeentelijke, intercommunale en provinciale structuren alsmede voor gemengde holdingmaatschappijen waarin de 
overheid een meerderheid heeft.

De DVB moest oordelen over een aanvraag uitgaande van een autonoom gemeentebedrijf dat aanspraak maakte op 
dit verlaagd tarief van 12% voor bouwwerken betreffende sociale woningen die in huur zullen worden gegeven via een 
sociaal verhuurkantoor.

De autonome gemeentebedrijven, waarvan de kapitalen evenwel volledig toebehoren aan de overheid, zijn niet opgenomen 
in de voornoemde rubriek, en de DVB heeft bijgevolg geen gunstige beslissing kunnen nemen.

Hieromtrent moet nochtans worden vastgesteld dat meer en meer gemeenten de uitvoering van een deel of het gehele 
sociale huisvestingsprogramma toevertrouwen aan hun autonome gemeentebedrijf. De autonome gemeentebedrijven 
zijn overigens erkend door de bevoegde autoriteit als de potentiële actoren op dit gebied (zie bv. artikel 1, 23°, van het 
Waals wetboek van Huisvesting en Duurzaam wonen).

Het verschil in behandeling tussen de gemeente en haar autonoom gemeentebedrijf is niet gerechtvaardigd binnen 
hetzelfde segment van de sociale woningbouw en het zou bijgevolg wenselijk zijn om de autonome gemeentebedrijven 
op te nemen in de lijst van de  lichamen/instellingen die op basis van voornoemde bepalingen, kunnen genieten van 
het verlaagd btw-tarief van 12%.

Dezelfde redenering is mutatis mutandis van toepassing op de autonome provinciebedrijven op dewelke het verlaagd 
tarief van 12% zou moeten kunnen worden toegepast, gelet op het feit dat de voornoemde rubriek X, eveneens betrekking 
heeft op de provincies .

Het zou tenslotte logisch lijken dat zowel de autonome gemeentebedrijven als de autonome provinciebedrijven kunnen 
genieten, zoals dit het geval is voor de gemeenten of de provincies, van het verlaagd tarief van 6%, bepaald in en onder 
de voorwaarden van rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, ten gunste van privéwoningen 
voor gehandicapten.
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5.2.3 laboratoriumonderzoek en andere geneeskundige of paramedische diensten –  
Vrijstelling

De vrijstelling bepaald ten gunste van bepaalde geneeskundige of paramedische diensten heeft in België haar wettelijke 
grondslag in twee bepalingen :

 Artikel 44, § 1, 2° van het W.Btw, dat de diensten verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid door artsen, 
tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers 
en ziekenoppassters, masseurs en masseuses van wie de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de 
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de 
belasting vrijstelt;

 
 Artikel 44, § 2, 1° dat de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen in de uitoefening 

van hun geregelde werkzaamheid verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria;…..
van de belasting vrijstelt;…

Klinisch-biologische laboratoria

Niettegenstaande het feit dat ze niet zijn opgenomen onder de vrijgestelde diensten, rekent de Administratie (zie BTW-
Handleiding, nr. 315, A) de  analyses van klinisch-biologische aard als behorend tot de activiteiten van geneesheren1, 
en “aanvaardt de vrijstelling voor analyses van klinisch-biologische aard die verricht worden door apothekers of 
licentiaten in de scheikundige wetenschappen die daartoe bevoegd zijn, of door personen die ze verrichten onder de 
verantwoordelijkheid en het toezicht van artsen of voornoemde personen die hiermee zijn gelijkgesteld.

In zijn antwoord op een parlementaire vraag van 12.05.2005 (3-2678), heeft de Minister van Financiën bovendien 
gepreciseerd dat dergelijke diensten slechts vrijgesteld zijn van BTW voor zover zij opgenomen zijn in de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen. De Minister heeft daarnaast benadrukt (Parlementaire Vraag van 26.02.2002, 
kamer, 2001-2002, nr. 127) dat deze voorwaarde zowel gold voor artikel 44, § 1, 2° (onafhankelijke laboratoria) als voor 
artikel 44, § 2, 1° van het W.Btw (ziekenhuislaboratoria en gelijkgestelde inrichtingen).

Een aanpassing van de wet zou op duidelijke en onbetwistbare wijze, het voordeel van de vrijstelling moeten vastleggen 
voor analyses van klinisch-biologische aard ongeacht de hoedanigheid van de dienstverlener, en voor het overige op 
voorwaarde van de opname ervan in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (wat op dit ogenblik niet 
het geval  is van sommige verrichtte analyses), indien dit de wil is van de wetgever.  

Andere zorgverleners:

Het zou tenslotte verstandig zijn om de wijziging van de betreffende wettelijke bepalingen (en meer inzonderheid van artikel 
44, § 1, 2°) te benutten om deze aan te passen aan de evolutie van het gebied van de geneeskundige verstrekkingen en 
om een wettelijke basis te geven2 aan de toepassing van de btw-vrijstelling op zorgverleners (audiciens, logopedisten, 
diëtisten, bv.) die op dit ogenblik niet zijn vermeld in deze bepalingen, maar waarvan de diensten (of sommige diensten) 
niettemin zijn opgenomen in de nomenclatuur.

1   Het Hof van Justitie schijnt deze evenwel eerder gelijk te stellen met geneeskundige verstrekkingen door de inrichtingen voor medische verzorging 
in artikel 132, paragraaf 1, b) van de Richtlijn 2006. 

2  Deze diensten zijn op dit ogenblik vrijgesteld door een administratieve beslissing
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FOD FINANCIËN - DVB

6. beslissingen met een 
bijzonder belang



6.1.1 Meerwaarde op aandelen (artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92) 

Verrichtingen (inbrengen/verkopen) die worden voorafgegaan door bepaalde handelingen (aandelenruil, uitkering vordering, 
belastbare partiële splitsing, dividenduitkering)

2014.282

De heer X bezit aandelen NV A (eigen vermogen). 10% van de aandelen heeft hij in volle eigendom, de resterende 
90% bezit hij in vruchtgebruik. De blote eigendom van de aandelen is in het bezit van zijn 2 kinderen (elk 45%). NV A 
is hoofdaandeelhouder van een internationaal opererende groep. Daarnaast is NV A eigenaar van de privé-woning en 
het buitenverblijf die beide ter beschikking gesteld worden aan de heer X en zijn echtgenote (gehuwd met scheiding 
van goederen).

Voorafgaand aan de verrichting zullen de voormelde onroerende goederen als dividend worden uitgekeerd aan de heer 
X (met inhouding en doorstorting van roerende voorheffing). Tevens zal er een ruil plaatsvinden tussen de heer X en zijn 
kinderen zodat zij elk volle eigenaar van de aandelen worden. 

Vervolgens zullen de 3 aandeelhouders hun aandelen NV A inbrengen in een persoonlijke holdingvennootschap. De 
aandeelhouders van NV A wensen de controle over de onderliggende groep verder te behouden maar tevens daarnaast 
ruimte te creëren voor de ontwikkeling van eigen nieuwe projecten. De kinderen hebben een bepaalde leeftijd bereikt 
en ervaring opgebouwd en wensen eigen projecten uit te bouwen. NV A zal behouden worden als een gezamenlijk en 
familiaal controlevehikel van de groep en zal een deel van de uit de groep ontvangen dividenden investeren in gezamenlijke 
projecten. De nieuwe structuur biedt tevens een oplossing voor de successieplanning van de heer X t.v.v. zijn huidige 
echtgenote en haar kind (uit een vorig huwelijk).

2014.175 

2 broers bezitten elk 50% van de aandelen van NV A en NV B. NV A is een patrimoniumvennootschap. NV A bezit onroerende 
goederen die ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders. Daarnaast bezit NV A onroerende goederen vreemd 
aan de exploitatie en onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden. NV B is de exploitatievennootschap van 
de groep. NV B heeft een aanzienlijke vordering in rekening-courant op beide aandeelhouders. Beide broers bezitten 
een eigen management- en patrimoniumvennootschap.

Beide broers wensen hun aandelen NV A en NV B in te brengen in een gezamenlijke holdingvennootschap. Voorafgaand 
aan de inbreng wordt  de rekening-courant schuld van de aandeelhouders aangezuiverd middels een dividenduitkering 
(met inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing). Tevens zal NV A voorafgaand aan de inbreng partieel 
gesplitst worden zodat de onroerende goederen die vreemd zijn aan de groepsactiviteiten afgezonderd worden van de 
eigenlijke groepsvennootschappen en ondergebracht worden in de management- en patrimoniumvennootschap van 
de respectievelijke broer. Deze partiële splitsing zal als een belastbare splitsing worden doorgevoerd.

De geplande inbreng van de aandelen NV A en NV B in de nieuw op te richten holdingvennootschap kadert in het efficiënter 
en transparanter maken van de groep,  een successierechtelijke planning van het vermogen en een versteviging van de 
concurrentiepositie van de groep.

2014.028

NV X en NV Y zijn twee werkvennootschappen opgericht door 2 broers A en B. Enkele jaren geleden verkochten de 
broers de aandelen NV Y aan NV X. Korte tijd nadien schonken zij een aantal aandelen in volle eigendom en een aantal 
aandelen in blote eigendom in gelijke delen aan hun kinderen.

De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

6.1 Directe belastingen
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De heren A en B wensen zich terug te trekken uit de vennootschappen. Beiden hebben 1 kind dat actief is in de groep. 
De actieve kinderen zullen bijgevolg een persoonlijke holdingvennootschap oprichten en de in hun bezit zijnde aandelen 
inbrengen (deels volle eigendom, deels blote eigendom). Vervolgens zullen de persoonlijke holdingvennootschappen 
overgaan tot de aankoop van het vruchtgebruik van de aandelen van de vader en de aandelen in blote en volle eigendom 
van hun broers/zussen. 

NV X en NV Y bezitten aanzienlijke liquiditeiten waarvan het overgrote deel overtollig is voor de werking van  de 
vennootschappen. Voor de inbreng/verkoop worden deze middelen via dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Gelet op de motivatie van de verrichting (uitkoop van de niet-actieve aandeelhouders door de actieve aandeelhouders en 
overdracht naar de tweede actieve generatie), de aanzienlijke dividenduitkeringen in het verleden en geplande uitkering 
van de overtollige liquiditeiten als dividend voor de verrichting, oordeelt de DVB dat de verrichting kadert binnen het 
normaal beheer van een privé-vermogen.

2013.408

Verkoop door het echtpaar A-B van hun aandelen in de exploitatievennootschap NV X aan een door hun kinderen op te 
richten NEWCO. De kinderen zijn actief binnen de NV X en wensen de vennootschap verder uit te bouwen. Naast hun 
participatie in NV X, houden de heer en mevrouw A-B eveneens de aandelen aan van NV Y, een patrimoniumvennootschap 
(geen bedrijfsmatig onroerend goed) die tevens bestuurder is in de NV X. 

NV X heeft een vordering op de NV Y. NV Y heeft deze middelen aangewend voor een investering in door de aanvragers 
aangewend privé-onroerend goed en beschikt momenteel niet over de nodige liquiditeiten om deze schuld terug te 
betalen.

Voorafgaand aan de geplande verkoop zal NV X haar vordering op NV Y uitkeren. Dit zal gebeuren door enerzijds een 
kapitaalvermindering in  natura (tot het minimumkapitaal) en anderzijds, voor het saldo, door een dividenduitkering in 
natura. Het kapitaal werd destijds gevormd door een inbreng in geld.

NEWCO zal uitsluitend gecontroleerd worden door de kinderen en zal door de geplande verrichting de volledige controle 
hebben over NV X. NV Y zal terugtreden als gedelegeerd bestuurder van NV X en vervangen worden door NEWCO.

Intrede van een nieuwe investeerder

2014.269

Verkoop door de aanvrager, de heer A, van de aandelen NV X aan een nieuw opgerichte Holdco in het kader van een 
(gedeeltelijke) overname door een financiële investeerder.

De heer A verkoopt 100% van de aandelen in vennootschap X NV aan een door een externe investeerder (private equity 
fonds) nieuw opgerichte Holdco. Een deel van de verkoopprijs wordt onmiddellijk betaald aan de aanvrager door Holdco 
(gefinancierd met het door de investeerder ingebrachte kapitaal en bankfinanciering). Voor het saldo ontstaat een schuld 
ten aanzien van de aanvrager. Een groot deel van deze schuldvordering wordt door de aanvrager ingebracht in het kapitaal 
van Holdco, in ruil voor nieuwe aandelen, zodat de aanvrager na de verrichting 50% van de aandelen in Holdco bezit.

Voorafgaand aan de verrichting zal de in de vennootschap X aanwezige cash (overtollige liquiditeiten) worden uitgekeerd 
onder de vorm van een dividend.
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Structuur vóór en na de verrichting:
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De DVB is van mening dat de voorgelegde verrichting, waarbij de aanvrager 100% van zijn aandelen in de vennootschap 
X verkoopt aan een holding waarin hij zelf 50% van de aandelen zal aanhouden na de verrichting, als een normale 
verrichting van beheer van een privé vermogen kan worden beschouwd. Er wordt hiertoe besloten gelet op de concrete 
omstandigheden aanwezig in het dossier, waaronder het toetreden van een externe financiële partner met het oog op 
het professionaliseren van het bedrijf en het nastreven van een interne en externe groei, waarbij de aanvrager bereid 
is om, teneinde deze groei te realiseren en mocht dit nodig blijken, bijkomende middelen te investeren middels een 
bijkomende kapitaalinbreng.

Overtollige liquide middelen in de inbreng genietende vennootschap

2014.369 

Inbreng door de aanvragers (meerdere familietakken) van hun aandelen X (holding van de groep) in hun respectievelijke 
(per familietak) bestaande vennootschappen (inbreng genietende vennootschappen) die thans bestuurder zijn in de NV 
X. Sommige vennootschappen oefenen daarnaast nog andere activiteiten uit of hebben concrete investeringsplannen 
voor de toekomst.

De verrichting kadert in een efficiënte overdracht van de familiale groep naar de volgende generatie (successieplanning) 
en het uitwerken van een stabiele controlestructuur.

Voorafgaand aan de geplande inbrengen zullen zowel de aandelen NV X als de aandelen van de inbreng genietende 
vennootschappen geschonken worden aan de kinderen (volgende generatie), met voorbehoud van vruchtgebruik. In ruil 
voor de geplande inbrengen (door zowel de ouders voor hun vruchtgebruik als de kinderen voor hun blote eigendom) zullen 
nieuwe aandelen worden uitgegeven en toegekend aan de inbrengers in verhouding tot hun inbreng, m.n. respectievelijk 
blote eigendom en vruchtgebruik voor de aandelen NV X die zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.



Er zijn geen overtollige liquide middelen aanwezig in de groep. Wat betreft de liquide middelen in de inbreng genietende 
vennootschappen wordt opgemerkt dat deze, door de vennootschappen waar ze als overtollig dienen te worden 
aangemerkt, vóór de geplande inbreng zullen uitgekeerd worden als dividend. Bij één van de betrokken inbreng genietende 
vennootschappen vond een kapitaalvermindering plaats in toepassing van artikel 537 WIB 92. Deze vennootschap zal haar 
overtollige liquiditeiten op het ogenblik van de inbreng uitkeren via een kapitaalvermindering. Deze kapitaalvermindering 
dient overeenkomstig voormelde wettelijke bepaling te worden gekwalificeerd als een dividend, hetwelk aanleiding zal 
geven tot de verschuldigdheid van aanvullende roerende voorheffing.

Verkoop aandelen persoonlijke holding

2014.491

Verkoop door de aanvrager, de heer A (buitenlandse nationaliteit, sinds meerdere jaren Rijksinwoner) van de aandelen 
van zijn persoonlijke buitenlandse holding A (opgericht vóór hij Rijksinwoner werd) aan de bestaande persoonlijke 
buitenlandse holding van zijn broer (buitenlands inwoner en sleutelfiguur binnen de groep). Voormelde persoonlijke 
holdings houden samen de aandelen aan van de buitenlandse holding X (groep X). De heer A bezit naast voormelde 
participatie ook de aandelen van een Belgische managementvennootschap.

De oprichting van de persoonlijke buitenlandse holdings was niet fiscaal geïnspireerd (geen step up). Ze werden indertijd 
opgericht met de bedoeling dat zowel de aanvrager als zijn broer individuele beslissingen zouden kunnen nemen. Er 
werden evenwel nooit activiteiten uitgeoefend; ze bezaten enkel een participatie in de buitenlandse holding X. Er zijn 
slechts zeer beperkte liquide middelen aanwezig (niet overtollig).

De aanvrager zal al zijn functies binnen groep X neerleggen en geen activiteiten meer uitoefenen voor de groep (thans 
uitgeoefend via zijn Belgische managementvennootschap). Hij zal in de kopende vennootschap geen aandelen  bezitten 
noch enig mandaat uitoefenen. Alle banden met groep X worden verbroken. Sinds zijn rijksinwonerschap heeft hij zijn 
belangen uitgebouwd in België en hij heeft geen nood meer aan een buitenlandse vennootschap.

De verkoopprijs van de aandelen A werd gedetailleerd uiteengezet en de draagkracht van de kopende vennootschap 
werd aangetoond. In bepaalde omstandigheden m.n. bij verlies van een belangrijke klant en bij verkoop van de groep aan 
een derde binnen een bepaalde termijn, kunnen correctiemechanismes plaatsvinden. Het ligt namelijk in de bedoeling 
van de broer van de aanvrager om de buitenlandse groep te verkopen aan een derde. Door de gevolgde werkwijze 
heeft hij hiervoor geen toestemming/akkoord nodig van zijn broer, de heer A, en kan omtrent de toekomst van de groep 
geen onenigheid ontstaan. Een gezamenlijke verkoop van de groep door de broers is niet aan de orde want er zijn 
momenteel nog geen concrete biedingen. 

De aangekochte vennootschap A zal niet worden vereffend of worden overgenomen maar door de koper worden 
aangewend als een actieve vennootschap. 

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier is de DVB van mening dat de geplande verkoop 
kadert in het normaal beheer van een privé vermogen.
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6.1.2 “Thin cap”-wetgeving 

2014.007

Artikel 198, §3, eerste lid, WIB 92 verwijst uitdrukkelijk naar het geheel van verbonden vennootschappen in de zin van 
artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen voor de invulling van het begrip “groep” uit artikel 198, §1, 11°, WIB 92. De 
aanvrager is een opdrachthoudende vereniging in de zin van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001. Dit is een apart type 
rechtspersoon dat -door de decreetgever- uitdrukkelijk niet onderworpen wordt aan het Wetboek van vennootschappen 
(tenzij voor enkele uitdrukkelijk aangegeven artikelen). Gegeven de decretale regeling voor de opdrachthoudende 
vereniging, dient te worden besloten dat zij niet in te sluiten is in het begrip “vennootschap” noch in het begrip “verbonden 
vennootschappen” in de zin van het Wetboek vennootschappen.

6.1.3 Artikel 19bis WIB 92 

2014.297

Artikel 19bis WIB 92 voorziet een belasting als interest bij inkoop, overdracht of ontbinding van effecten van bepaalde 
beleggingsinstellingen (ICB’s). Het artikel beoogt niet de aandelen waarvoor de statuten een uitkering van het netto-
rendement voorzien. In casu rees de vraag of er sprake is van aandelen van een Bevek die buiten scope van artikel 
19bis WIB 92 zijn, gelet op de kenmerken van aandelen volgens de statuten. Er wordt geoordeeld dat indien de statuten 
voorzien in de uitkering van de “Belgische TIS”, dit is het geheel van alle (on)rechtstreekse inkomsten en meerwaarden 
met betrekking tot vorderingen, voldaan is aan de voorwaarde om buiten de scope van artikel 19bis WIB 92 te vallen.

2014.092

Een “19bis-compartiment” van een (Luxemburgse) SICAV wordt gefuseerd in een nieuw opgericht compartiment van 
een (Belgische) BEVEK. Vermits de fusie gebeurt met juridische continuïteit en er geen sprake is van verdeling van 
het vermogen, is er ook voor de bepaling van het belastbaar feit in de RV geen sprake van een verdeling in de zin van 
artikel 19bis, §1, WIB 92. Door deze fusie ondergaan de aandeelhouders een ruil, wat op zich een “overdracht van ten 
bezwarende titel” uitmaakt zoals bedoeld in artikel 19bis, §1, WIB 92 zoals gewijzigd door de wet van 13.12.2012. Deze 
bepaling kwalificeert dergelijke overdracht nu als belastbaar feit voor de RV, indien die overdracht slaat op aandelen 
van een ICBE waarvan meer dan 25% van het vermogen belegd is in schuldvorderingen en de statuten niet voorzien 
is in een jaarlijkse uitkering van alle inkomsten. Aangezien in casu het compartiment wordt gefuseerd in een nieuw 
opgericht compartiment, ontstaat er door de verrichting geen wijziging wat betreft de TIS (“taxable income per share”). 
Er is evenmin verrijking van de aandeelhouder bij een ruil van aandelen op basis van netto-inventariswaarde. Door de 
voorgenomen fusie gaat echter geen enkele belastbare materie verloren en deze vormt om die reden geen belastbaar 
feit  voor de toepassing van artikel 19bis, §1, WIB92.  

6.1.4 Gestort kapitaal 

2014.467

In het kader van een IPO of van een nieuwe kapitaalverhoging besluiten (genoteerde) vennootschappen om voorafgaand 
over te gaan tot een formele vermindering van het statutair kapitaal via overboeking naar een reserverekening. Het doel 
van deze verrichting betreft ofwel de voorwaarden van de plaatsing ofwel de opportuniteit om later sneller te kunnen 
overgaan tot dividenduitkering. De bedoelde boeking leidt niet tot een netto-beweging van de reserves voor het boekjaar 
van de verrichting. Wel verliezen de gevormde reserves op fiscaal vlak het karakter van gestort kapitaal in de zin van 
artikel 184 WIB 92. 
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6.1.5 Ontbinding-vereffening van een OFP

2014.025

In het verleden is een vzw pensioenfonds omgezet in een OFP (organisme voor financiering van de pensioenen) en 
sindsdien onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De FSMA laat evenwel weten dat de missie van het Fonds 
(pensioenen eerste pijler in de publieke sector) in haar visie niet compatibel is met doel en opzet van een OFP. Vermits 
een juridische omvorming (in continuïteit) van een OFP naar een VZW niet mogelijk is, zal de OFP worden ontbonden 
wordt een nieuwe VZW opgericht waarvan de beheersovereenkomst, de pensioenplannen en de statuten zeer nauw 
zullen aansluiten bij die van het oorspronkelijke fonds. De  ontbinding van het Fonds valt onder de toepassing van de 
artikelen 208 - 209 WIB 92, doch de belastbare basis in de Ven.B. wordt bepaald door artikel 185bis WIB 92. Voor de 
toepassing van de roerende voorheffing, wordt de nieuwe VZW aangemerkt als een “parastatale voor sociale zekerheid”.  
De nieuwe VZW is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, gezien haar activiteit in het voorbehouden gebied 
bedoeld in artikel 181, 3°, WIB 92.

6.1.6 Voordeel van alle aard wagen

2014.230

De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat er ten name van de heer X geen voordeel van alle aard als 
bedoeld in artikel 32 en 36  WIB 92 in aanmerking moet worden genomen voor het gebruik van een personenwagen ter 
beschikking gesteld door de vennootschap.

De DVB stelt vast dat de aanvrager de belofte aangaat dat de nieuwe bedrijfswagen niet voor zijn eigenlijke privéverplaatsingen 
zal worden aangewend. De DVB beschikt evenwel niet over elementen die de mogelijkheid of zelfs waarschijnlijkheid 
van zulk privégebruik volledig uitsluiten, te meer daar één enkele privéverplaatsing met voormeld voertuig opnieuw tot 
de volledige activering van de berekening van een voordeel van alle aard ten name van de heer X zou leiden. 

Het al dan niet privégebruik van voormelde firmawagen die kosteloos door een vennootschap aan haar zaakvoerder ter 
beschikking wordt gesteld, betreft dan ook een feitenkwestie waarvan de controle slechts a posteriori kan geschieden. 
In dit verband wordt er aan herinnerd dat het onderzoek en de controle tot de materies behoren waarvoor de FOD 
Financiën niet gemachtigd is een voorafgaande beslissing te geven.

Gelet op het voorgaande wordt beslist dat een voordeel van alle aard als bedoeld in artikel 32 en 36 WIB 92 ten name 
van de heer X niet kan worden uitgesloten.

6.1.7 Controlewijziging 

2014.659

Situatieschets

De NV A is een vastgoedvennootschap waarvan alle aandelen in het bezit zijn van de NV X. De NV A bezit één 
kantoorgebouw dat wordt verhuurd aan een derde partij. De eigendom van de grond waarop het kantoorgebouw werd 
gebouwd, behoort toe aan een derde partij (andere dan de huurder) en werd voor een periode van 99 jaar in erfpacht 
gegeven aan de NV A. 
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Organogram voor de verrichting

Voorgelegde verrichting

De NV X wenst de aandelen van de NV A over te dragen aan een derde partij, met name de NV Y (niet verbonden met 
de huurder noch met de grondeigenaar).

Organogram na de verrichting 
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Standpunt DVB

De DVB is van mening dat de controlewijziging ten name van de NV A beantwoordt aan rechtmatige financiële of 
economische behoeften in de zin van artikel 207, derde lid, WIB 92 en dat de keuze van de rechtshandeling (t.t.z. 
een verkoop van de aandelen van de NV A in de plaats van een verkoop van het kantoorgebouw door de NV A) geen 
rechtsmisbruik uitmaakt en derhalve artikel 344, § 1, WIB 92 en artikel 18, § 2, W.Reg. geen toepassing vinden, gelet 
op het feit dat:

1. de enige rechtshandeling die het voorwerp uitmaakt van de voorafgaande beslissing, de overdracht van de aandelen 
van de NV A betreft;

2. de NV A van in den beginne eigenaar was van het desbetreffende kantoorgebouw;
3. de aandelenoverdracht niet is voorafgegaan door een andere verrichting (bv. splitsingsverrichting of inbreng) die er 

toe strekte om het kantoorgebouw af te zonderen van de overige activabestanddelen van de NV A;
4. de activiteit van de NV A, met name de verhuur van het kantoorgebouw, na de aandelenoverdracht zal worden 

verdergezet;
5. de aanvrager voldoende niet-fiscale motieven naar voor heeft gebracht waarom er wordt gekozen voor een aandelenverkoop 

(inzonderheid het belang van de juridische continuïteit gelet op de complexiteit van de eigendomsstructuur van de 
betrokken site waarbij ook derde partijen betrokken zijn).

6.1.8 Abnormaal of goedgunstig voordeel

2014.285

Situatieschets

De vraag betrof de bevestiging dat de tussenkomst in het verlies van het boekjaar X door de buitenlandse moedervennootschap 
ten voordele van haar Belgische dochtervennootschap geen aanleiding geeft tot het verkrijgen van een abnormaal of 
goedgunstig voordeel ten name van de Belgische dochtervennootschap. 

Schema



Voorgelegde verrichting

Tijdens de jaren X-1 en X heeft de Belgische vennootschap aanzienlijke verliezen geleden. 

De tussenkomst van de buitenlandse aandeelhouder heeft betrekking op het saldo van de resultaten over het jaar X 
waarbij de verwerking (met name de tussenkomst) zal goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Bijgevolg 
zal deze transactie via de resultaatsverwerking in de jaarrekening verwerkt worden. De aanvrager bevestigde dat de 
verwerking reeds werd afgestemd met de revisor die deze werkwijze eveneens voorstelde en zal attesteren. Daarnaast 
zal de transactie verduidelijkt worden in de toelichting bij de jaarrekening.

Ten gevolge van deze tussenkomst zal het overgedragen verlies per eind jaar X niet toenemen met het tijdens het boekjaar 
X geleden verlies, maar gelijk zijn aan het overgedragen verlies per eind jaar X-1. Het verlies dat door de buitenlandse 
aandeelhouder ten laste wordt genomen vormt een belastbaar inkomen ten name van de Belgische vennootschap.

Standpunt DVB

Vanuit bedrijfseconomisch en commercieel standpunt wenst de aandeelhouder het verlies in het buitenland ten laste te 
nemen aangezien de buitenlandse moedervennootschap als aandeelhouder instaat voor het commerciële en financiële 
aanzien van haar Belgische dochter. Gezien de moeilijkheden op de Belgische markt heeft de buitenlandse moeder er 
bovendien alle belang bij de goede merknaam van haar dochter te vrijwaren om zo de activiteiten in België te kunnen 
uitbreiden.

Zonder de tussenkomst zou de Belgische vennootschap vallen onder de voorwaarden van artikel 633 van het Wetboek 
Vennootschappen. Door de tussenkomst verbetert de financiële situatie van de Belgische vennootschap (de verliezen 
groeien niet verder aan). Er wordt een voldoende financiële basis gelegd om de doorstart van de Belgische vennootschap 
te kunnen ondersteunen. De groep heeft er alle belang bij dat de Belgische vennootschap een betere financiële situatie 
kan presenteren voor toekomstige klanten, leveranciers en stakeholders. Daarenboven zal het bedrag aan fiscaal 
overdraagbare verliezen niet toenemen met het verlies van het boekjaar waardoor de kans toeneemt dat de Belgische 
vennootschap zich in de toekomst in een belastbare situatie zal bevinden.

Een kwijtschelding van schuldvordering door de aandeelhouder is geen mogelijk alternatief, aangezien de activiteiten 
steeds werden gefinancierd met kapitaal en niet met intragroepsleningen.

Derhalve kon de DVB aanvaarden dat het verlies ten laste werd genomen door de buitenlandse moedervennootschap.

De geplande tussenkomst door de buitenlandse moedervennootschap in het verlies van het boekjaar X zal geen 
aanleiding geven tot het verkrijgen van een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 79 en 207, 
tweede lid WIB 92 ten name van de Belgische vennootschap op voorwaarde dat:

(i) de toelichting bij de jaarrekening passende preciseringen bevat;
(ii) de boekhoudkundige verwerking van de verrichting geattesteerd wordt door de bedrijfsrevisor.

6.1.9 Tonnagebelastingregime voor winst uit zeescheepvaart

2013.637

Situatieschets

De binnenlandse vennootschap A wenst de in België belastbare winst uit zeescheepvaart op forfaitaire wijze vast te 
stellen op basis van het tonnage van het zeeschip B waarmee die winst wordt behaald. 
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Schema

Voorgelegde verrichting

Aangezien vennootschap A het schip B in tijdbevrachting heeft gekregen moet er voldaan worden aan de 3 op 1 
verhouding zoals bepaald in artikel 115, § 2, 2°, c) van de Programmawet van 2.8.2002.

Naast het schip B houdt vennootschap A ook nog andere schepen aan in mede-eigendom (minstens 5 % medeeigendom), 
zodat hun volledige tonnenmaat in aanmerking komt voor de 3 op 1 verhouding. Deze schepen worden ingezet voor 
het vervoer van goederen op internationale zeeroutes, zij worden in belangrijke mate in België beheerd, zij zullen varen 
onder een vlag van een EU-lidstaat en zullen middels tijdbevrachtingovereenkomsten worden terbeschikking gesteld.

Ondanks de principiële invulling van alle wettelijke voorwaarden van de tonnagebelasting is het niet de bedoeling om 
de winst van deze schepen te belasten bij vennootschap A op basis van de tonnagebelasting.

Standpunt DVB

Op grond van artikel 115, § 2, 2° c) van de Programmawet van 2.8.2002 is er exploitatie van een zeeschip wanneer 
de belastingplichtige in België een zeeschip in tijd- of reischarter houdt, mits het jaartotaal van de netto dagtonnages 
van de zeeschepen die hij in tijd- of reischarter houdt niet meer bedraagt dan driemaal het jaartotaal van de netto 
dagtonnages van de zeeschepen die hij beheert op een wijze als bedoeld in artikel 115, § 2, 2° a), waarbij zeeschepen 
in mede-eigendom voor hun volledige tonnenmaat meetellen indien die mede-eigendom minstens 5 pct. beloopt. 

Voor de toepassing van de “3 op 1” – regel moeten de schepen in (mede)eigendom of rompbevrachting  worden beheerd 
op een wijze als bedoeld in artikel 115, § 2, 2°, a) van de Programmawet, zonder dat gelet op de letterlijke tekst van de 
wet vereist is dat zij ook daadwerkelijk volgens het tonnageregime worden belast.

Derhalve mag vennootschap A de in België belastbare winst uit zeescheepvaart op forfaitaire wijze vaststellen op 
basis van het tonnage van het zeeschip B waarmee die winst wordt behaald voor zover schip B wordt aangewend voor 
de zeescheepvaart in de zin van artikel 115, § 2, 1° van de Programmawet  en de exploitatie van het schip gebeurt 
overeenkomstig de in artikel 115, § 2, 2° van de Programmawet vermelde modaliteiten. 
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6.1.10 Transfer Pricing

Casus 1

Marktconform karakter van de vergoeding die wordt toegewezen aan een Belgische VI van een buitenlandse bank 

2014.023

Situatieschets

De beslissing heeft betrekking op de “dealings” (activiteiten ten behoeve de  hoofdzetel (HZ) van een buitenlandse bank 
die door de Belgische vaste inrichting van deze bank worden uitgeoefend.

Deze “dealings” hebben betrekking op 

 Het verstrekken van financiering aan bedrijven (toestaan van leningen).

 Schuldfinancieringsmarkten (ondersteuning zonder toestaan van leningen).

Een voorafgaande beslissing wordt gevraagd over het marktconform karakter van het verrekenprijs-model met betrekking 
tot activiteiten die verband houdend met dealing 1 (D1) en dealing 2 (D2). De aanvraag wordt ingediend op basis van 
hetzelfde verrekenprijsmodel als het model dat de bank in een aantal jurisdicties binnen de EMEA-regio toepast voor 
gelijkaardige activiteiten.

Schema
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Voorgelegde verrichting(en)

Bevestiging dat de toegepaste vergoeding (toewijzing van winst aan de vaste inrichting) marktconform is in de zin van 
art. 185, §2, WIB92

Het marktconform karakter van de vergoeding voor de vaste inrichting werd onderbouwd rekening houdend met de 
richtlijnen vervat in het 2008 OECD “Report on attribution of profits to PE – Part II (banks)”.

Standpunt DVB

Gunstig

Casus 2

Marktconforme overdracht van het handelsfonds van een Belgische groepsvennootschap (art. 26, 79 en 207, 
2e lid, WIB 92) 

2014.548

Situatieschets

De beslissing heeft inzonderheid betrekking op de overdracht van het handelsfonds van een binnenlandse vennootschap 
van een multinationale groep aan een buitenlandse vennootschap van dezelfde groep.

Vóór de overdracht waren de activiteiten van bepaalde sectoren van de groep binnen EMEA gestructureerd via  een 
afzonderlijk handelsplatform, waarvoor de in België gevestigde vennootschap functioneerde als principaal. 

Voor andere sectoren vervulde de buitenlandse vennootschap de functie van principaal. 

De functies van de twee vennootschappen worden samengevoegd door integratie van het handelsfonds van de 
binnenlandse vennootschap in de buitenlandse vennootschap. 

De management functies van de binnenlandse vennootschap worden overgedragen naar de Belgische vaste inrichting 
van de buitenlandse vennootschap en zullen voortaan worden vergoed op basis van “net cost plus regeling”.

De vergoeding voor overdracht van immateriële activa werd berekend in een waarderingsverslag op basis van de DCF 
methode. 
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Schema 

Voorgelegde verrichting(en)

Bevestiging van het marktconform karakter van de vergoeding  die de aanvrager verkrijgt ingevolge de overdracht van 
zijn handelsfonds.

De vergoeding werd door aanvrager vastgesteld op de boekwaarde van de overgedragen activa verhoogd met  een 
premie (goodwill) van  x mio EUR.

Standpunt DVB

De DVB had kritiek op bepaalde criteria die bij de waardering werden gebruikt. De aanvrager is na overleg met de DVB 
akkoord gegaan met bepaalde door het behandelende team van de DVB gemaakte opmerkingen, zodat de finale waarde 
waarvoor de aanvraag werd ingediend werd verhoogd tot y mio EUR.

Casus 3

Aanpassing van het verrekenprijsmodel aan de realiteit van de uitgeoefende functies (art. 26, en 185, §2, WIB 92) 

2013.290

Situatieschets

De groep beoogde een verdere integratie en centralisatie van verscheidene departementen, zoals de marketing, 
e-commerce, logistiek en inkoop in het buitenlandse Europees hoofdkwartier van de  Groep. De buitenlandse vennootschap 
trad hierbij op als principaal en de Belgische vennootschap opereerde als een lokale distributie-entiteit met beperkte 
risico’s. 

Aanvrager benadrukte dat de buitenlandse vennootschap sinds meer dan 10 jaar reeds verantwoordelijk was voor de 
uitgevoerde strategische en tactische besluitvorming (functionaliteit) en de belangrijkste risico’s.
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Aangezien er zich nagenoeg geen wijzigingen hadden voorgedaan met betrekking tot de activiteiten (uitgeoefende 
functies) en ook niet met betrekking tot de risico’s van de Belgische vennootschap, werd akkoord gegaan met de 
bewering van de aanvrager dat het functioneel profiel van Belgische vennootschap en de buitenlandse vennootschap 
reeds de nieuwe verrekenprijsmethode ondersteunde en dat de conversie geen aanleiding diende te geven tot enige 
(goodwill) afrekening (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 26 en 185, §2, WIB92).

Schema 

Voorgelegde verrichting(en)

Aanvrager wenste een voorafgaande beslissing inzake het arm’s length karakter van de gewijzigde verrekenprijspolitiek 
te bekomen voor de Belgische vennootschap vanaf 2013. 

Standpunt DVB

Gunstig

Casus 4

Marktconform karakter van vergoedingen voor centrale inkoopactiviteiten (art. 49 en 79 en 207, tweede lid, WIB 92) 

2014.306

Situatieschets

De centrale aankopen door een Belgische moedervennootschap ten behoeve van operationele dochtervennootschappen 
(principalen). De aankopen  gebeuren op twee manieren:
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Het zgn. “Trading model” 

 Aankoop van strategische grondstoffen met een grote prijsvolatiliteit, door moedervennootschap.

 Verkoop aan beide principalen tegen een reeds eerder bepaalde contract prijs (= prijs die bepaald wordt op basis 
van de bij het ontstaan van verkoopcontract tussen principaal en externe klant bestaande marktomstandigheden).

 Commissie van maximaal 6% voor moedervennootschap.

 Indien besparing meer dan 6% bedraagt wordt het overige gedeelte van de besparing afgestaan aan de principalen.

 Indien besparing kleiner: commissie lager dan 6%.

 Indien verlies: wordt gedragen door moedervennootschap.

 Aanrekening: driemaandelijks op basis van voorlopige facturen.

 Finale afrekening op het einde van het jaar.

Het zgn. ‘Non Trading model” 

 Aankoop van alle andere grondstoffen door moedervennootschap.

 Verkoop aan beide principalen tegen dezelfde prijs.

 Aanrekening van cost-plus vergoeding 5%.

 Aanrekening: driemaandelijks

De centralisatie van de aankopen op het topniveau van de groep is gesteund op economische gronden, die in de 
aanvraag worden uiteengezet.

De hoogte van de commissie is onderbouwd door een benchmarkanalyse waarbij 7 vergelijkbare overeenkomsten 
werden teruggevonden in databanken.

Voor de onderbouwing van de 5% cost-plus wordt verwezen naar het JTPF-document inzake “low value adding services”.
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Schema 

Voorgelegde verrichting(en)

Bevestiging marktconform karakter van de vergoeding die de principalen van de groep betalen voor de tussenkomst 
van de moedervennootschap bij het centraal aankopen van grondstoffen in beide modellen.

Niet toepassing van art. 79 en 207, WIB92.

Aftrekbaarheid art. 49, WIB92 van de respectievelijke vergoedingen.

Standpunt DVB

Gunstig
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Casus 5

Transfer Pricing en beroepskosten 

2014.089

Situatieschets

Vennootschap Y is een nieuw opgerichte vennootschap in land y van de Belgische vennootschap X.  De functionaliteit 
van vennootschap Y is deze van een toller, werkzaam voor de principaal X.

Y bevindt zich in de opstartfase en wenst de opstartkosten alsook de aandeelhouderskosten door te rekenen aan X.

Schema of organogram

Voorgelegde verrichting(en)

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen waarin wordt bevestigd dat de betalingen die aan Y 
als terugbetaling van de opstartkosten en aandeelhouderskosten gedaan zullen worden, in overeenstemming met artikel 
49 WIB, voor X als fiscaal aftrekbare beroepskosten zullen worden beschouwd. Het door Y tegen kostprijs doorrekenen 
van de opstartkosten en aandeelhouderskosten aan X doet geen abnormaal of goedgunstig voordeel ontstaan conform 
art. 26, 79 juncto 207 WIB en voldoet aan de ‘arm’s length’-norm zoals bepaald in artikel 185, §2, a) WIB. 

Standpunt DVB

Er werd beslist dat de kosten aan 100% vanuit het land y naar België mogen doorgerekend worden maar dat bepaalde 
van deze kosten (loonkosten die de waarde van een materieel vast actief op vaste en duurzame wijze verhogen) niet 
onmiddellijk in de kosten mogen opgenomen worden. Deze kosten dienen gespreid in resultaat genomen te worden 
overeenkomstig de afschrijvingstermijn van het materieel vast actief waarop ze betrekking hebben. 
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6.1.11 Aftrek voor octrooi-inkomsten

2014.391

Situatieschets

De groep is een toonaangevende leverancier van producten waarvan de toepassingen op grote schaal worden gebruikt.  
X, Y en Z zijn binnenlandse vennootschappen.

X en Y zijn de wettelijke eigenaars van verschillende toegekende en aangevraagde octrooien vermits ze deze hebben 
aangekocht of zelf hebben ontwikkeld. Bijna 50% van de octrooien zijn bij beide vennootschappen reeds toegekend.

De activiteiten van Z bestaan uitsluitend uit het commercialiseren van de producten en technologieën van X en Y.  Z sluit 
de verkoop- en licentieovereenkomsten af met derden met betrekking tot de producten en technologieën respectievelijk 
(toegekende en hangende) octrooien en aanverwante know-how van X en Y.

Voor deze doeleinden hebben X en Y een licentie toegekend op de toegekende en hangende octrooien aan Z.  Z ontvangt 
een commissie voor haar verkoop- en marketingactiviteiten.  

Schema

Voorgelegde verrichting

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te bekomen dat (i) X en Y in aanmerking komen voor het regime voor de aftrek 
van octrooi-inkomsten, overeenkomstig de artikelen 205/1 tot en met 205/4 WIB 92 (ii) de commissie, betaald door X 
en Y aan Z, kan worden beschouwd als zijnde marktconform overeenkomstig artikel 26, 49, 79, 185 en 207 WIB 92. 
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Standpunt DVB

De kwalificerende octrooi-inkomsten in hoofde van X en Y kunnen worden gelijk gesteld aan de door Z ontvangen 
royalty’s, met uitsluiting van de commissie ingehouden door Z. 

Zowel X en Y hebben aangetoond dat het feit dat nog niet alle octrooien verkregen zijn, geen invloed heeft op het bedrag 
van de octrooi-inkomsten dat in aanmerking komt voor de octrooi-aftrek.  Bovendien werd aangetoond dat indien een 
octrooi verstrijkt dit geen invloed heeft op het bedrag van de octrooi-inkomsten dat in aanmerking komt voor octrooi-
aftrek.  Aanvrager heeft bijgevolg aangetoond dat het bedrag van de octrooi-inkomsten dat in aanmerking komt voor 
de aftrek voor octrooi-inkomsten ongewijzigd blijft zolang minstens één octrooi van toepassing is.

Wat betreft de ontvangen commissie van a% door Z werd aangetoond dat dit percentage aanleiding geeft tot een 
operationele marge van b% over de eerstvolgende 5 jaren.  De DVB kon akkoord gaan met de commissie van a% voor 
zover X en Y zich ertoe verbonden om in het boekjaar 4 en 5 het percentage van de commissie aan te passen zodat 
minstens een operationele marge van b% zou worden bekomen, tenzij er bijzondere omstandigheden zouden zijn die 
zulke niet-aanpassing rechtvaardigen in welk geval deze zullen worden voorgelegd aan de DVB. 

6.1.12 Aftrek voor risicokapitaal – Vaste inrichting – Toewijzing van het kapitaal

2014.418

De aanvraag tot voorafgaande beslissing betreft de bevestiging dat de reglementaire methode van toewijzing van het 
kapitaal (van het meten van de behoefte aan reglementair kapitaal van A) gebruikt als verdeelssleutel die moet worden 
toegepast op het reële kapitaal van A om het deel te bepalen dat moet worden toegewezen aan de hoofdzetel en het 
deel dat moet worden toegewezen aan de verschillende bijkantoren, in overeenstemming is met hetgeen bepaald is in 
artikel 7 van het OESO-model van akkoord en de overeenkomsten betreffende de toekenning van winsten aan vaste 
inrichtingen van 17 juli 2008 en van 22 juli 2010 en meer bepaald met de “capital allocation method”.

De aanvraag strekte er eveneens toe de bevestiging te verkrijgen dat deze methode kon dienen als basis voor het bepalen 
van het eigen vermogen dat moet in aanmerking worden genomen voor de aftrek voor risicokapitaal overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 205quinquies van het WIB92.

Gezien de wijziging van het artikel 205quinquies, 2°, 2de lid WIB92 (artikel 8 van de wet van 21 december 2013 – Belgisch 
Staatsblad van 31 december 2013), strekte de gestelde vraag ertoe te vernemen hoe beide voorgelegde verrichtingen 
praktisch kunnen worden uitgevoerd: dient er te worden geredeneerd per inrichting, per land of voor alle inrichtingen?

In overleg met de centrale diensten van de FOD Financiën is de DVB van oordeel dat, op basis van de gebruikte 
bewoordingen, dient te worden geredeneerd per land.   



6.2.1 Inbreng uit eigen vermogen in gemeenschappelijk vermogen gevolgd door schenking 
aan een kind 

2014.181

Situatieschets

De heer en mevrouw  X – Y zijn gehuwd volgens het wettelijk stelsel. De gezinswoning waarvan  de man eigenaar was 
vóór zijn huwelijk is eigen gebleven. Ook het aan deze gezinswoning verbonden krediet op zijn naam is na het huwelijk 
eigen gebleven. Het krediet is tijdens het huwelijk door het echtpaar verder afbetaald. De eigen schuld van de man 
werd met andere woorden terugbetaald met gemeenschappelijke gelden. In 2013 heeft de man de gezinswoning in het 
gemeenschappelijk vermogen (GV) ingebracht. Krachtens deze akte heeft de man ook de vergoedingsverplichting die 
hij verschuldigd was uit hoofde van het ingebrachte goed in het GV ingebracht.

Situatie voor de verrichting

6.2 Registratie- en Succesierechten

Voorgelegde verrichting

Schenking van de gezinswoning aan hun kind en dit vermoedelijk met voorbehoud van vruchtgebruik ten gunste van 
de langstlevende van de twee echtgenoten.
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Situatie na de verrichting

Standpunt DVB

De inbreng in het gemeenschappelijk vermogen van de woning én de vergoedingsverplichting werd verricht ten einde 
de situatie te voorkomen dat bij ontbinding van het huwelijksstelsel (door echtscheiding of overlijden) de gemeenschap 
alsnog vergoed zou moeten worden. Als de man enkel de gezinswoning had ingebracht zonder voormelde vergoeding 
zou dit tot de situatie kunnen leiden dat de inbrengende echtgenoot nog tot een vergoeding gehouden is aan de 
gemeenschap en dit ondanks het feit dat het goed waarop deze betrekking heeft gemeenschappelijk is geworden.

Voor wat betreft de voorgelegde verrichting stelt de AAPD-circulaire 5/2013 van 10 april 2013 (antimisbruik) dat de 
inbreng van een goed in het GV door één echtgenoot onmiddellijk of binnen een korte tijdspanne gevolgd door de 
schenking van dit goed door beide echtgenoten de heffingsgrondslag en progressiviteit van het schenkingsrecht (art. 
131 W. Reg.) frustreert en kan bijgevolg als fiscaal misbruik worden beschouwd tenzij de belastingplichtige afdoende 
niet-fiscale motieven aantoont. De inbreng van het onroerend goed in het GV kan ernstig en redelijk verantwoord worden 
door het vermijden van een toekomstige vergoedingsverplichting in hoofde van de echtgenoot ten aanzien van het GV. 
In casu is het tegenbewijs geleverd en is er geen sprake van fiscaal misbruik. Rest de vraag of het inroepen van dit 
motief zou beperkt kunnen worden a rato van de relatieve schuldenlast op het onroerend goed ten tijde van het sluiten 
van het huwelijk (vb. 60%). De DVB heeft geoordeeld dat het antwoord op de vraag naar al dan niet aanwezigheid van 
misbruik zwart/wit is. Er is misbruik of er is geen misbruik. Er zijn afdoende niet-fiscale motieven of er zijn er geen. Er 
is bijgevolg geen proportionele afweging mogelijk. 
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6.2.2 Vestiging van erfpachtrechten / verwerving van residuaire eigendomsrechten. 

2014.596

Situatieschets

De NV A bezit een onroerend goed.

Situatie voor de verrichting

Voorgelegde verrichting(en)

De vastgoedbevak X beoogt over te gaan tot de verwerving van het erfpachtrecht voor een periode van 99 jaar van het 
vastgoed. Onderneming Y zal enige tijd later de residuaire eigendomsrechten verwerven. Het recht van erfpacht zal 
worden toegekend voor een duur van 99 jaar en middels de betaling van een eenmalige canon ten bedrage van 92 % 
van de venale waarde van het onroerend goed en een jaarlijkse canon van 4,5 % van de koopsom ten bedrage van 8 % 
van de venale waarde van het onroerend goed. De overdracht van de residuaire eigendomsrechten gebeurt voor een prijs 
overeenstemmend met 8 % van de waardering van de venale waarde van de volle eigendom van het onroerend goed.

Situatie na de verrichting
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Standpunt DVB

Overeenkomstig circulaire AAPD nr. 5/2013, p. 4 beschouwt de administratie een gesplitste aankoop van een onroerend 
goed door gelieerde vennootschappen/rechtspersonen, een zogenaamde erfpachtconstructie of split sale, als fiscaal 
misbruik, als bedoeld in artikel 18, §2 W. reg. Ter zake is er evenwel geen band tussen de verkrijgende vennootschappen. 
Er kan in deze omstandigheden niet gesteld worden dat voor de betrokken rechtshandelingen wordt gekozen als 
alternatief voor de aankoop van de volle eigendom van het onroerend goed. De DVB is van oordeel dat er in het 
voorliggend dossier geen sprake is van fiscaal misbruik. Artikel 18, §2 W. reg. is op de voorgenomen verrichting niet van 
toepassing. Bovendien leveren de belastingplichtigen door de in de aanvraag aangevoerde motieven voor de keuze van 
de voorgenomen rechtshandelingen het bewijs dat deze keuze verantwoord is door andere motieven dan het vermijden 
van registratierechten. Deze motieven zijn ernstig en redelijk en bijgevolg afdoende. De vestiging van het erfpachtrecht 
is bijgevolg onderworpen aan een registratierecht van 2% (art. 83 en 84 Fed. W. reg.) en de verkoop van de residuaire 
eigendomsrechten aan een registratierecht van 10% (art. 44 Vl . reg.).

6.2.3 Successierecht: zuivere “familiestichting” naar liechtensteins recht

2014.543

Situatieschets

In Liechtenstein wordt door vennootschap A de Stiftung Z opgericht welke rechtspersoonlijkheid heeft. Er worden 
schenkingen aan de Stiftung Z gedaan door X, Belgisch rijksinwoner (Vlaams gewest). De begunstigden zijn de leden 
van een bepaalde familie, aangeduid in de “by laws”. De Stiftungsrat beoordeelt de uitkeringen. De begunstigden kunnen 
de Stiftung niet ontbinden en hebben geen invloed op de Stiftungsrat. 

Situatie 

Overlijden van de heer X

De heer X overlijdt. Er zijn geen reservataire erfgenamen behoudens de weduwe mevrouw Y. Bij testament van 2008 
werd echtgenote Y aangesteld als algemene legataris. Enige tijd na het overlijden duidt de Stiftungsrat mevrouw Y als 
eerste begunstigde aan en  de leden van haar familie als opvolgende begunstigden.
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Situatie na het overlijden van de heer X

Standpunt DVB

De Liechtensteinse Stichting is een zelfstandige juridische persoon, met rechtspersoonlijkheid (art. 552, Abs. 2, 
Liechtensteinisches Personen- und Gesellschaftsrecht), die over een eigen vermogen beschikt. De in Liechtenstein 
toegekende rechtspersoonlijkheid aan een Stichting met voornaamste vestiging in Liechtenstein is op burgerrechtelijk 
vlak tegenstelbaar aan België (zie Antwerpen, 25 juni 2001). Bijgevolg moet voor de toepassing van het successierecht 
(alsook voor het schenkingsrecht) rekening gehouden worden met de in Liechtenstein aan de stichting toegekende 
rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid die aan de Liechtensteinse Stichting wordt toegekend kan niet doorbroken 
worden indien de Liechtensteinse spelregels van de stichting nageleefd worden: uit de gegevens die werden verstrekt 
laat niets uitschijnen dat de spelregels niet gevolgd zouden zijn geweest.

Artikel 1 Vl. W. Succ. is niet van toepassing op het vermogen – en de opbrengsten ervan - dat overgedragen werd aan 
de Liechtensteinse Stichting, bij het overlijden van X vermits dit vermogen zich niet in zijn nalatenschap bevindt.

Artikel 4, 3° Vl. W. Succ. is niet van toepassing vermits de overdracht aan de Liechtensteinse Stichting niet te beschouwen 
is als een schenking die de overledene heeft gedaan onder opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge zijn 
overlijden.

Artikel 7 Vl. W. Succ. is niet van toepassing bij het overlijden van X vermits de overdracht aan de Liechtensteinse Stichting 
reeds meer dan 3 jaar daarvoor heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Vl. W. Succ. is niet van toepassing vermits de overdracht aan de stichting een éénzijdige rechtshandeling betreft 
en niet te beschouwen is als een contract en dat de latere uitkeringen gebeuren op grond van autonome beslissingen 
van de organen van de Liechtensteinse Stichting en  kaderen binnen het privaat doel.

De rechtshandelingen zijn gesteld door de erflater en niet door de begunstigden/belastingplichtigen, zodat de 
antimisbruikbepalingen niet van toepassing zijn.

Er zijn geen schenkingsrechten verschuldigd in de verhouding inbrenger – Stichting noch in de verhouding inbrenger - 
begunstigden noch in de verhouding Stichting – begunstigde.
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6.2.4 Oprichting van een FONDS van ‘tréfonds’

2014.215

Een FONDS (van ‘tréfonds’) zal de verkrijging van de residuaire rechten tot voorwerp hebben van in België gelegen 
onroerende goederen waarop derden (erfpachters) rechten van erfpacht van lange duur zullen kunnen verkrijgen.

Twee verschillende rechtshandelingen moeten op dezelfde dag plaatsvinden, namelijk :

 enerzijds, de verkoop van het ‘tréfonds’ van een onroerend goed ten gunste van het FONDS ;

 anderzijds de vestiging van een erfpachtrecht van lange duur op hetzelfde onroerend goed.

Deze constructie kan slechts worden opgezet indien wordt voldaan aan bepaalde modaliteiten waarvan de belangrijkste 
zijn :

 De erfpachters moeten natuurlijke en/of rechtspersonen zijn die totaal onafhankelijk zijn van het FONDS. Ze zullen 
niet verbonden zijn (in de zin van artikel 11 van het  Wetboek van vennootschappen) noch geassocieerd zijn (in de zin 
van artikel 12 van het Wetboek van Vennootschappen) met het FONDS. Deze “onafhankelijkheid “ moet  gedurende 
de ganse duur van het erfpachtrecht behouden blijven.

 De erfpacht zal worden afgesloten tegen betaling van een hoofdcanon (met een waarde tussen 89 % en 92 % van 
de waarde van de volle eigendom) en een jaarlijkse canon.

 De jaarlijkse canon bedraagt 4 tot 7 % van de door het FONDS geïnvesteerde waarde van het ‘tréfonds’.

 Het FONDS verbindt zich ertoe om geen waarde toe te kennen aan het ‘tréfonds’ van minder dan 8 % van de 
marktwaarde van de volle eigendom van het betreffende onroerend goed.

 Het ‘tréfonds’ moeten worden gewaardeerd door een onafhankelijk vastgoeddeskundige.

 De partijen kunnen ten gunste van de erfpachter een overdraagbare aankoopoptie voorzien die betrekking heeft op 
het ‘tréfonds’. De wedersamenstelling van de volle eigendom door de erfpachter of door een derde-verkrijger geeft 
evenwel aanleiding tot de inning van het verkooprecht.

 Het FONDS verbindt zich ertoe - via deze verrichting - om geen verkrijging toe te staan van onroerende goederen 
voor bewoning door natuurlijke personen.

Samengevat kan de verrichting in haar geheel (verkoop van het ‘tréfonds’ en vestiging van   het erfpacht op dezelfde 
dag) niet worden geherkwalificeerd als verkoop van volle eigendom van het onroerend goed.

Gelet immers op de totale onafhankelijkheid tussen het  FONDS en de erfpachter, kan er geen sprake zijn van fiscaal 
misbruik. Bovendien kunnen er gemakkelijk economische en financiële rechtvaardigingsgronden voor de verrichting 
worden gevonden.

60 Jaarverslag DVB 2014



6.2.5 De verkoop van de aandelen van een vennootschap in een bijzondere context.

2014.127

De vennootschap (A) is voor 99 % in bezit van vennootschap (C) en voor 1 % in bezit van vennootschap (B).

Bovendien heeft vennootschap (C) eigenaar van een onroerend goed een erfpacht verleend  aan vennootschap (A).

De verrichting gebeurt in twee gelijktijdige stappen:

 De verkoop van het ‘tréfonds’ door vennootschap (C) aan vennootschap (A). De volle eigendom van het onroerend 
goed zal bijgevolg opnieuw worden samengesteld in hoofde van vennootschap (A).

 De verkoop van de aandelen van vennootschap (A) door de vennootschappen (C) en (B) aan een derde investeerder.

De hoofdvraag heeft betrekking op de bevestiging dat de verkoop van de aandelen niet zou worden geherkwalificeerd 
als een onroerende verkoop.

Het College beslist dat de keuze van de aanvrager aangaande de verrichting wordt gerechtvaardigd door andere motieven 
dan het willen ontwijken van registratierechten  in de zin van artikel 18, § 2 van het Wetboek der Registratierechten.
Er bestaan in casu afdoende niet-fiscale motieven waarvan de belangrijkste zijn:

 De wil van de derde-investeerder om de activiteiten van vennootschap (A) voort te zetten in « going concern » is 
onbetwistbaar ;

 De vennootschap (A) is een vennootschap die vanaf haar ontstaan een eigen activiteit uitoefent  en dit zowel op 
juridisch als op economisch vlak ;

 De vennootschap (A) heeft meerdere contracten afgesloten met derde ondernemingen (onderhoud, onderhoud van 
de installaties,…) en deze contracten blijven bestaan na de transactie.
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6.3.1 exploitatie dienstencentrum met btw 

2014.504

Situatieschets 

De aanvrager wenst een project te realiseren waarbij een gebouwcomplex wordt opgericht met als doel een kant-en-
klare werkomgeving aan te bieden aan biotechnische bedrijven die zich in een vroege ontwikkelingsfase bevinden. 

Het betreffen 4 afzonderlijke gebouwen in 4 afzonderlijke vennootschappen, die samen het bedrijvenpark X vormen. Zowel 
de aanvrager als elk van de op te richten vennootschappen zullen instaan voor de levering van hetzelfde dienstenpakket. 
De 4 vennootschappen zullen samen een btw-eenheid vormen.

Het centrum zal met zijn gebruikers een contract sluiten waarin het zich ertoe verbindt een dienstenpakket aan te bieden 
tegen een vaste prijs. 

Schema

6.3 BTW 

62 Jaarverslag DVB 2014



Voorgelegde verrichting

Kan het aanbieden van de kant-en-klare omgeving aan de biotech-bedrijven door middel van het op te richten complex 
beschouwd worden als een bedrijven-of dienstencentrum dat geheel onder de toepassing valt van artikel 18, §1, eerste 
lid WBTW, zonder dat de vrijgestelde onroerende verhuur van artikel 44, § 3, 2° WBTW hierop van toepassing is?

Standpunt DVB 

De btw eenheid zal de onroerende goederen gebruiken als kantenklare werkomgeving die wordt aangeboden aan 
biotechnologische bedrijven. 
Artikel 44, § 3, 2° WBTW stelt o.a. van deze belasting vrij de verhuur van uit hun aard onroerende goederen.

Het Hof van Justitie heeft gewezen op de noodzaak om een onderscheid te maken tussen de handelingen van onroerende 
verhuur, die in hoofdzaak gekenmerkt worden door een passieve terbeschikkingstelling van ruimten of oppervlakten in 
gebouwen, tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop, en de handelingen die een dienst genereren 
die voor een andere kwalificatie in aanmerking komt.

Om de handelingen van bedrijven- of dienstencentra die aan de belasting zijn onderworpen, te onderscheiden van 
vrijgestelde onroerende verhuur (in voorkomend geval met bijkomende diensten), heeft de administratie, na onderzoek 
in deze sector, een aantal criteria bepaald waaraan verplicht moet worden voldaan opdat de door de bedrijven- of 
dienstencentra verleende dienstprestatie volledig aan de btw zou zijn onderworpen. Deze criteria zijn opgenomen onder 
punt 3 van de aanschrijving nr. AOIF 39/2005 (E.T. 108.816) dd. 27.09.2005.

Het door de btw-eenheid aangeboden dienstenpakket of “service pack” tegen een vaste/forfaitaire prijs stemt in essentie 
overeen met het basisdienstenpakket dat wordt vereist in voormelde circulaire om van een belaste handeling te kunnen 
spreken. In de vaste prijs van het dienstpakket zijn ook enkele zaken inbegrepen die niet als minimum worden vereist 
door bovengenoemde circulaire:

 toegang tot het kennisnetwerk;

 het dienstencentrum zal instaan voor alle formaliteiten en verplichtingen uit de milieu- en veiligheidswetgeving 
m.b.t. de specifieke werkzaamheden van de gebruiker (aanvraag nodige milieuvergunningen, andere vergunningen, 
brandveiligheid,…);

 veiligheidssysteem;

 bezoekersparking.

Sommige kenmerken van het dienstenpakket wijken echter af van de door de circulaire AOIF nr. 39/2005 opgelegde 
criteria:

Zo zal de door de gebruiker te bepalen forfaitaire vergoeding een gemiddeld gebruik van levering van elektriciteit, 
verwarming en water omvatten. Vermits het gebruik van deze nutsvoorzieningen een normaal gebruik substantieel kunnen 
overschrijden in functie van de specifieke behoeften van de labo’s zullen de eventuele overschrijdingen aanleiding geven 
tot afzonderlijke facturatie (minderverbruik geeft echter geen aanleiding tot terugbetaling);

Bovendien zullen de ter beschikking gestelde units afgewerkt worden volgens de specifieke noden van de individuele 
gebruikers. Deze afwerking zal door de btw-eenheid gebeuren en zal inbegrepen zijn in de door de gebruiker te betalen 
forfaitaire vergoeding. De prijs per vierkante meter zal afhangen van het inrichtingsniveau van de burelen en labo’s. Het 
betreffen weliswaar allemaal uitgeruste ruimten (labo of bureau);
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Regelmatige schoonmaak (incl. meenemen kantoorafval) is vervat in het basisdienstenpakket. De gebruiker kan kiezen 
om hier geen gebruik van te maken omwille van veiligheidsredenen of ten einde te vermijden dat bepaalde proefstellingen 
beschadigd zouden raken of geheime informatie gestolen zou worden. Wanneer de gebruiker geen beroep wenst te 
doen op deze dienst, geeft dit geen aanleiding tot een prijsvermindering;

Er blijkt niettemin uit de door de aanvrager verstrekte inlichtingen dat aan de gebruikers een kant-en-klare omgeving 
wordt aangeboden om hun werkzaamheid uit te oefenen. De prestatie die de btw eenheid met het dienstencentrum 
verricht  is aan de btw onderworpen, zodat de btw die zij draagt op haar werkings- en oprichtingskosten aftrekbaar is.

6.3.2 Autonoom gemeentebedrijf en winstoogmerk

2014.577

De onderwerping van de Autonome Gemeentebedrijven (AGB) met rechtspersoonlijkheid vallen onder het stelsel van 
het gemeen recht bedoeld in artikel artikel 4 van het BTW3.

Wanneer deze AGB’s in navolging van privé-operatoren,  sportinrichtingen of inrichtingen van culturele aard exploiteren, 
inzonderheid bedoeld in artikel 44, § 2, 3°, 6°, 7° of 9° van het BTW, is het toepasselijke BTW-stelsel (belastingheffing of 
vrijstelling) op de diensten die ze verrichten in het kader van deze exploitatie inzonderheid afhankelijk van hun hoedanigheid 
van lichaam of instelling met of zonder winstoogmerk. Wanneer een AGB een instelling zonder winstoogmerk uitmaakt, 
vindt de toekenning van de rechten op toegang of tot gebruik van de inrichtingen plaats met vrijstelling van de belasting, 
met als gevolg dat er geen enkel recht op aftrek van de voorbelastingen kan worden uitgeoefend met betrekking tot 
deze exploitatie.

De DVB heeft deze problematiek inzake het winstoogmerk opnieuw onderzocht ingevolge de indiening van bepaalde 
aanvragen die mogelijk misbruik uitmaken.

In dit opzicht moet eraan worden herinnerd dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HVJEG) heeft 
gepreciseerd in het arrest dat ze heeft gewezen op 21 maart 2002 (zaak C-174/00, Kennemer Golf & Country Club t. 
Staatssecretaris van Financiën), dat  een instelling als ‘instelling zonder winstoogmerk’ kan worden gekwalificeerd, en 
dit ook indien ze systematisch streeft naar overschotten, mits ze deze overschotten niet als winst onder haar leden 
verdeeld en ze aanwendt ten dienste van haar prestaties  (zie punt 28 en het dictum van dit arrest).
Drie antwoorden4 op parlementaire vragen hebben eveneens bepaalde preciseringen aangebracht aangaande het op 
dit stuk aan te nemen standpunt. Enerzijds heeft de  Minister het winstoogmerk bevestigd van de AGB’s,  waarvan uit 
de statuten blijkt dat ze een winstoogmerk hebben, dat ze zich tot doel stellen hun winst uit te keren en dit werkelijk 
gebeurt. Anderzijds heeft de Minister benadrukt dat de toekenning van subsidies aan een lichaam (vzw, gemeentebedrijf, 
intercommunale, bv.) bewijs kunnen vormen dat deze niet zelf beschikt over voldoende middelen om haar kosten te 
dekken dat met ander woorden haar ontvangsten op zich niet voldoende zijn om haar werkingskosten te dekken en ze 
bijgevolg onder toepassing blijft van voornoemd artikel  44, § 2, van het BTWW en een belastingplichtige blijft zonder 
recht op aftrek.

3  Zie Vraag nr. 580  van de heer Moriau van 29 januari 2001, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden, 2001, nr. 066, pp. 7387-
7388.

4  Zie Vraag nr. 1320 van de heer  Goris dd. 12.06.2006, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden, 2005-2006, nr. 128, p. 25140-
25142 ; Vraag nr. 519 van de heer Jan Peeters aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën over het BTW-statuut van de autonome 
gemeentebedrijven, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën en begroting, CRIV 52 COM045, 11 
december 2007 ; Vraag nr. 842 van Mevrouw Valérie Warzée - Caverenne van 2 april 2014, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en 

Antwoorden, 2013-2014, QRVA 53/161 van 26 mei 2014, p. 95.
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Actueel standpunt van de DVB

In de dossiers die deze problematiek behandelen, onderzoekt de DVB in de eerste plaats of de statuten van de AGB 
de storting voorzien van het geheel of een deel van de winst aan de gemeentekas.

In de tweede plaats eist de DVB voortaan dat de structuur van de lasten en het prijzenbeleid uitgeoefend door het AGB 
voor het geheel van haar activiteiten, niet structureel de mogelijkheid uitsluiten de winst uit te keren, waarbij voor de 
beoordeling van deze mogelijkheid vanzelfsprekend, abstractie moet worden gemaakt van alle financiële tegemoetkomingen 
op de eigen geldmiddelen van de stad of van de gemeente die dit AGB heeft opgericht met uitzondering van degene 
die inbrengen in kapitaal uitmaken.

6.3.3 Afbraak en wederopbouw van een onroerend goed – cohousing – verlaagd tarief

2013.222

Overeenkomstig rubriek XXXVII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, is het verlaagd tarief van 6 
pct. van toepassing, onder de in deze bepaling gestelde voorwaarden, op het werk in onroerende staat en de andere 
handelingen opgesomd in rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6°, die tot voorwerp hebben de afbraak en de daarmee gepaard 
gaande heropbouw van een woning.

Van dit verlaagd tarief kunnen zowel de persoon genieten die alleen als bouwheer optreedt, als twee of meerdere 
personen die samen overeenkomen om een oud gebouw aan te kopen, dit te laten afbreken en een nieuw gebouw te laten 
heropbouwen dat na de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk, zal gebruikt worden als gebouw voor privé-woongelegenheid.

Het verlaagd tarief is daarentegen niet van toepassing op de verkoop  van een nieuw gebouw of een onverdeeld deel 
ervan, zelfs indien het gebouw voortkomt uit de afbraak/heropbouw van een oud gebouw (waarvoor de bouwheer zelf 
zou hebben kunnen genieten van het verlaagd tarief).

De DVB werd geconfronteerd met verschillende prefilingaanvragen betreffende de toepassing van dit verlaagd tarief op 
projecten van cohousing die de afbraak/heropbouw van een oud gebouw omvatten.

Het “samenhuizen” (eveneens “participatief wonen” of cohousing genoemd) is een vorm van een vrijwillige gemeenschap 
die enkele families, echtparen, bewoners of groepen van bewoners samenbrengt die hebben beslist om hun middelen 
onderling te verdelen om samen hun huisvesting te ontwerpen, te realiseren en te financieren binnen een gebouw of 
een geheel van gebouwen dat collectief wordt beheerd (in een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, onder de vorm 
van een vzw, soms zelfs onder de vorm van een coöperatieve vennootschap). 

Standpunt van de DVB

Vanuit het standpunt van de DVB, is er niets dat zich verzet tegen de toepassing van het verlaagd tarief van 6% op 
projecten van cohousing vanaf het ogenblik dat duidelijk blijkt dat alle leden van de gemeenschap daadwerkelijk kunnen 
worden beschouwd als bouwheren ten opzichte van het nieuwe gebouw.

Het is met andere woorden noodzakelijk dat alle leden van de gemeenschap het project mee op touw zetten en ze 
bijgevolg bekend zijn en hun identiteit gekend is, vóór iedere juridische verbintenis, bij het architectenbureau of de 
eigenaar van het oude gebouw in het bijzonder. Wanneer dit niet het geval is, oordeelt de DVB evenwel nog gunstig 
voor wat de toepassing betreft van het verlaagd tarief voor de leden van de gemeenschap die daadwerkelijk het initiatief 
tot het project hebben genomen.
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FOD FINANCIËN - DVB

7. aan de DVB 
voorgelegde maar niet 

aanvaarde verrichtingen



7.1.1 Meerwaarden op aandelen (artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92) 

Geheel van verrichtingen/fiscaal geïnspireerde verrichtingen

Casus 1

Drie broers (A, B en C) richtten samen twee werkvennootschappen op. Deze werkvennootschappen werden een tijd 
geleden door de aandeelhouders overgedragen (deels inbreng/deels verkoop) aan NV Y, een zuivere holdingvennootschap. 
Binnen de werkvennootschappen waren aanzienlijke liquiditeiten aanwezig die onmiddellijk na de verkoop opstroomden 
om de koopprijs af te lossen. Enige tijd later voerde NV Y een aanzienlijke kapitaalvermindering door (met middelen 
afkomstig van dividendopstroom uit de werkvennootschappen). 

NV X werd 5 jaar geleden opgericht door B en C (elk 50%) en is een zuivere holdingvennootschap. NV X werd opgericht 
met als doel de uitkoop mogelijk te maken van de heer A. De aandeelhouders A, B en C droegen hun aandelen NV Y 
over aan NV X (grotendeels verkoop, beperkte inbreng). Ook op dat ogenblik waren aanzienlijke liquiditeiten aanwezig 
zowel binnen de werkvennootschappen als binnen de holding NV Y, die na de verkoop doorstroomden naar NV X ter 
aflossing van de koopprijs aan de aandeelhouders natuurlijke personen. Vervolgens schonk de heer B zijn aandelen NV 
X aan zijn zoons E en F. De heer C verkocht de helft van zijn aandelen aan zijn zoon, de heer D. 

Momenteel bestaat de groep uit 2 zuivere holdingvennootschappen en twee werkvennootschappen. De 4 aandeelhouders, 
C, D, E en F bezitten elk 25% van de aandelen NV X. C en D zijn vader en zoon, E en F zijn broers. Zowel de broers als 
vader en zoon wensen hun aandelen NV X in te brengen in twee gezamenlijke holdings (één per familietak).

De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

7.1 Directe Belastingen
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Vijf jaar geleden werd de tweede generatie aandeelhouder. De heer C verkocht toen zijn aandelen NV Y aan NV X. 
Vervolgens verkocht hij 25% NV X aan zijn zoon, de heer D. De heer C behield toen 25% van zijn aandelen aangezien 
zijn andere kinderen op dat ogenblik nog minderjarig waren en hij deze aandelen aan hen wenste over te dragen als de 
tijd rijp was en voor zover zij daarin geïnteresseerd waren. Intussen is ook de tweede zoon van de heer C actief binnen 
het bedrijf. In de toekomst zullen mogelijk ook zijn andere kinderen interesse hebben om in het bedrijf te stappen.

Het is om meerdere redenen, niet in het minst erfrechtelijke, belangrijk dat er een globale regeling kan uitgewerkt 
worden voor / tussen de kinderen van de heer C. Het wordt dan ook duidelijk dat de heer C, die zijn kinderen gelijk wil 
behandelen, minstens een gedeelte van de aandelen NV X “noodgedwongen” zal (moeten) schenken aan al zijn kinderen, 
dus ook aan de niet-actieve kinderen. De waarde van NV X zit immers in stijgende lijn (enerzijds door afbouw van de 
schulden ontstaan ten aanzien van de aandeelhouders en anderzijds door de goede resultaten van de onderliggende 
werkvennootschappen), waardoor een verkoop van aandelen door de heer C of door de niet-actieve kinderen, zoals 
vijf jaar geleden bij zijn zoon de heer D, aan de actieve kinderen voor deze laatste steeds meer financieel onhaalbaar 
dreigt te worden. De heer C wil een versnippering van het aandeelhouderschap voorkomen. 

Het is mede om deze reden dat de huidige aandeelhouders en in het bijzonder de broers E en F aandringen op 
de oprichting van een holdingvennootschap per familietak. Zij vrezen immers dat de opvolging van de heer C zal 
leiden tot een versnippering van de aandeelhouderstructuur en problemen zal/kan veroorzaken in het bestuur van de 
werkvennootschappen.

Op het bestuursniveau van NV X zouden duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de holdingvennootschappen. 
Zo voorziet men dat elke holdingvennootschap het recht zal hebben om twee bestuurders voor te dragen in NV X. 
Op deze manier verzekert men een coherent bestuur ongeacht het aantal personen dat aandeelhouder wordt in de 
holdingvennootschappen.

Na de inbreng:
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Gelet op het geheel van de verrichtingen sedert de oprichting van NV A en NV B waarbij de “groep” reeds tweemaal 
overgedragen (inbreng maar vooral verkoop) werd aan een eigen holdingvennootschap, gecombineerd met een aanzienlijke 
kapitaalvermindering door NV Y (voor de verkoop aan NV X), alsook de reeds bestaande structuur  waarbij er reeds 2 zuivere 
holdings aanwezig zijn, oordeelt de DVB dat de voorgenomen inbreng van NV X in nogmaals 2 holdingvennootschappen 
niet kadert binnen het normaal beheer van een privé-vermogen. De verrichting is duidelijk fiscaal geïnspireerd. De 
doelstellingen die men wenst te bereiken kunnen evenzeer bereikt worden middels een splitsing van de topholding 
NV X in 2 familieholdings. Tevens dient gewezen te worden op de aanzienlijke liquiditeiten aanwezig binnen de groep. 
 
Casus 2

De aanvrager bezit alle aandelen van een Nederlandse holdingvennootschap BV A. BV A is zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks aandeelhouder van een aantal Nederlandse en Europese vennootschappen. De aanvrager overweegt 
de opstart van een handelsactiviteit in België middels een Belgische vennootschap BVBA waarmee hij eveneens zijn 
participatie in BV A zou beheren. Hiertoe wenst hij zijn aandelen BV A in te brengen in een nieuw op te richten Belgische 
vennootschap.

De verrichting kadert in de centralisatie van de deelnemingen van de aanvrager in een eenvoudige, transparante en 
overkoepelende structuur zodat de besluitvorming beter kan worden gestructureerd. De centralisatie leidt tot een 
duidelijke kapitaalstructuur wat mogelijkheden biedt voor overnames en/of toetreding van nieuwe aandeelhouders tot 
het kapitaal en tot een efficiënte werkstructuur. Door de inbreng in de Belgische BVBA wordt het beheercentrum van 
de groep dichter bij huis gevestigd.

De DVB is van mening dat de inbreng niet kadert binnen het normaal beheer van het privé-vermogen omwille van 
volgende redenen. De aangehaalde centralisatie van de deelnemingen heeft reeds plaatsgevonden. Alle rechtstreekse en 
onrechtstreekse deelnemingen zijn gecentraliseerd binnen BV A. BV A zal ook in de toekomst een aantal groepsdiensten 
blijven leveren en fungeren als aanspreekpunt voor de groep
waardoor het beheercentrum niet overgebracht wordt naar België. Door de inbreng van de holdingvennootschap BV A in 
de Belgische BVBA die een handelsactiviteit zal hebben, wordt de ganse groep onderworpen aan het ondernemingsrisico 
van de Belgische BVBA. 

Tevens blijkt dat de  activiteiten die zouden opgestart worden middels de Belgische BVBA momenteel reeds uitgeoefend 
worden middels een Nederlandse BV. Meer logisch is de oprichting van een Belgische vennootschap door de Nederlandse 
BV A die de Belgische activiteiten overneemt en verder uitbouwt .

Casus 3

De aanvrager is 100% aandeelhouder van een Nederlandse topholding BV A. BV A bezit aandelen in een Pensioen BV 
die het ouderdomspensioen van de aanvrager beheert en een Onroerend goed BV waarvan het vastgoed gedeeltelijk 
gebruikt wordt binnen de groep en gedeeltelijk verhuurd wordt aan derden. De Onroerend goed BV houdt alle aandelen 
aan van de Exploitatie BV.

De aanvrager heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wenst te voorzien in de opvolging van zijn bedrijf alsook 
in de financiële middelen voor zijn oude dag. Zijn kinderen zijn bereid de onderneming verder te zetten. De kinderen 
zullen hiertoe een nieuwe holding oprichten die de aandelen BV A zal kopen van de heer X. De koopprijs wordt omgezet 
in een langlopende lening tegen een marktconforme rente. De aandelen van de nieuwe holding zullen gecertificeerd 
worden. De heer X behoudt een bestuurdersfunctie (en controle) binnen de Stichting Administratiekantoor.

Voorafgaand aan de aandelenoverdracht zal de aanvrager de aandelen van de Pensioen BV aankopen aan intrinsieke 
waarde. 
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Uit de aangeleverde informatie blijkt dat de kinderen actief zijn in de Exploitatie BV en dat zij geïnteresseerd zijn in een 
aandelenovername. Het is hun bedoeling om samen rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de meerderheid te verwerven 
van de aandelen van de Exploitatie BV. Tevens blijkt dat er in de groep aanzienlijke liquiditeiten aanwezig zijn alsook 
heeft BV A een aanzienlijke rekening-courant vordering op de aanvrager.

De DVB is van oordeel dat deze verkoop van aandelen BV A aan een vennootschap waarover de aanvrager onrechtstreeks 
controle heeft, niet kadert binnen het normaal beheer van een privé-vermogen. Temeer omdat voorafgaand aan de 
aandelenoverdracht BV A klaargemaakt wordt voor verkoop door de verkoop van de Pensioen BV aan de heer X waardoor 
de rekening-courant schuld nog oploopt. De heer X wenst de aandelen BV A, inclusief de aanwezige liquiditeiten en 
haar rekening-courant vordering op de heer X, te verkopen  daar waar het logischer is dat BV A haar participatie in de 
Onroerend goed BV (en dus ook de Exploitatie BV) verkoopt. De voorgelegde verrichting is duidelijk fiscaal geïnspireerd.

Casus 4

NV A werd door de heer X opgericht in de jaren ’90. Nog dezelfde dag verkocht de heer X zijn aandelen in een Nederlandse 
topholding aan NV A. Kort na de oprichting van de NV A schonk de vader alle aandelen NV A in volle eigendom aan 
zijn 12-jarige zoon. Enkele jaren geleden schonk de zoon de volle eigendom terug van 23% van de aandelen NV A aan 
zijn vader. Vervolgens ging NV A over tot een inkoop van eigen aandelen (met inhouding RV) die in handen waren van 
de zoon. Sindsdien bezit de heer X 30% van de aandelen en zijn zoon 70%.
De voorgenomen verrichting omhelst enerzijds de inbreng van 30% van de aandelen NV A door de heer X in een door 
hemzelf op te richten holdingvennootschap NewCo, en anderzijds de verkoop van 70% van de aandelen NV A door de 
zoon aan NewCo. De waarde van NV A is aanzienlijk.

Ingevolge omstandigheden van persoonlijke aard is gebleken dat een verdere samenwerking tussen vader en zoon 
niet meer mogelijk is. Deze problematiek sleept al enige tijd aan. Met name is de heer X van oordeel dat zijn zoon 
onvoldoende invulling geeft aan het beleid van de vennootschap en haar onderliggende dochtervennoot-schappen. 
Ingevolge de schenking enkele jaren geleden gevolgd door de inkoop van eigen aandelen, is de aandelenstructuur nu 
dusdanig dat de heer X over een controleminderheid beschikt. Dit volstaat echter niet. De samenwerking tussen vader 
en zoon heeft een dieptepunt bereikt, de meningsverschillen worden steeds groter. Dit is mede te wijten aan wrijvingen 
die zijn ontstaan in de privésfeer.

De zoon wenst zich nu terug te trekken uit de onderneming en zijn aandelen te verkopen, om zodoende zijn eigen weg 
in te slaan, los van de bestaande structuur en activiteiten van NV A.

De DVB is van oordeel dat de vader zich, door de schenking in de jaren ‘90 van de volle eigendom van 100% van de 
aandelen NV A aan zijn toen 12-jarige zoon, niet gedragen heeft als een goede huisvader. Een goede huisvader gedraagt 
zich als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon. Vooruitziend betekent dat men in redelijkheid de nadelige 
gevolgen van zijn handelen probeert in te schatten. Zorgvuldig betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te 
voorkomen door de gepaste voorzorgs-maatregelen te nemen. Op het ogenblik van de schenking was de zoon 12 jaar. 
Op dat ogenblik kon onmogelijk worden ingeschat of de zoon later bekwaam zou zijn om de leiding waar te nemen over 
een toch wel belangrijke groep. Een zorgvuldige handeling kon er bijvoorbeeld in bestaan enkel de naakte eigendom 
te schenken van de aandelen, zodat de vader het vruchtgebruik en de zeggenschap behield. Nu blijkt dat de zoon niet 
geschikt is om de leiding van de groep op zich te nemen, wil men de ‘onzorgvuldige’ schenking terugdraaien op een 
fiscaalvriendelijke manier, nl. een belastingvrije verkoop van 70% van de aandelen en een inbreng (met step-up) van 
30% van de aandelen. De DVB is dan ook van oordeel dat deze verrichting vooral fiscaal geïnspireerd is.

Casus 5

Inbreng door de familiale aandeelhouders van hun aandelen van de NV X in de NV Y.
Zeer recent heeft de NV X (operationele dochtervennootschap van NV Y) door middel van een fusie door overneming 
het gehele vermogen overgenomen van de NV Z, een vennootschap die in handen was van de familiale aandeelhouders 
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en die enkele jaren terug haar participaties verkocht aan de NV Y. Op het ogenblik van de fusie had de NV Z geen 
activiteit meer en was er geen personeel meer aanwezig. Het actief van de NV Z bestond grotendeels uit een vordering 
op de NV Y (die ontstond n.a.v. voormelde verkoop van participaties) en de hierop verschuldigde interesten, geboekt 
op rekening-courant. 

Organogram vóór fusie:

Organogram na fusie en vóór inbrengverrichting:
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De DVB merkt op dat, aangezien de aandelen van zowel Z als Y in handen waren van de aanvragers, ook een fusie had 
kunnen plaatsvinden tussen Z en Y. Volgens de aanvragers werd geopteerd voor een fusie van Z met X teneinde het 
eigen vermogen van X te versterken.

Thans wensen de aanvragers in het kader van de centralisatie van het familiale aandelenbezit in een overkoepelende 
holding, de aandelen X die ze verkregen n.a.v. de fusie in te brengen in de NV Y. Hierdoor zal de waarde ervan worden 
uitgedrukt als gestort kapitaal (step up in Y).

De DVB is van mening dat, gelet op het geheel van verrichtingen, de geplande inbreng niet kadert in het normaal beheer 
van een privé vermogen.

Casus 6

Verkoop door de familiale aandeelhouders B en C van hun aandelen in respectievelijk de  NV B en NV C aan de NV A, 
vennootschap van de  familiale aandeelhouder A (waarna NV A de vennootschappen B en C zou overnemen door fusie). 
De aandeelhouders B en C zouden n.a.v. deze verkoop een (belangrijk) deel van hun vordering tegoed houden (R/C). 

De NV B en NV C bezitten, naast de hierna vermelde activa, elk een minderheidsparticipatie in de buitenlandse holding 
Z (met meerdere dochters). De overige aandelen worden aangehouden door de NV A, vennootschap van familielid A 
die de drijvende kracht is achter de groep en de leiding waarneemt.

B en C wensen zich volledig terug te trekken uit de groep (verschil in visie met A). Aangezien de vennootschappen B 
en C volgens de aanvragers geen enkel nut meer hebben na de geplande verkoop (de investeringen die ze mogelijks 
nog overwegen betreffen louter de aankoop van onroerend goed voor eigen gebruik), wensen B en C hun aandelen NV 
B en NV C te verkopen.

Voorafgaand aan de geplande verkoop zouden de vennootschappen B en C hun (aanzienlijke)  overtollige liquiditeiten 
uitkeren als dividend (met inhouding van 25% RV) en zou de NV C een recent aangekocht onroerend goed (dat privaat 
wordt gebruikt door C) bij wijze van verkoop overdragen aan C tegen een marktconforme vergoeding en middels betaling 
van het evenredig registratierecht van 10%.

Uit de historiek van de groep blijkt volgens de DVB duidelijk dat in het verleden verrichtingen plaatsvonden die 
aantonen dat aan het bestaan van de vennootschappen A, B en C, fiscale voordelen werden ontleend. (o.m. aanzienlijke 
kapitaalverminderingen waarbij het kapitaal van de NV B en NV C werd herleid tot het minimum).

Bij de beoordeling van de door de aanvragers aangehaalde motieven kwam de DVB tot volgend besluit:

 uit de verrichtingen die voorafgaan aan de geplande verkoop (uitkering liquide middelen en verkoop van het OG) en 
de verrichting die volgt op de geplande verkoop (geplande fusie) blijkt duidelijk dat het voorwerp van de verrichting 
betrekking heeft op de aandelen van de buitenlandse holding Z (en niet op de aandelen NV B en NV C);

 de uittreding van B en C kan evengoed plaatsvinden door de verkoop door de NV B en NV C van hun aandelen van 
de buitenlandse holding Z aan de vennootschap van A. Hierdoor zouden de voormelde voorafgaande verrichtingen 
niet dienen plaats te vinden.

Gelet op het voormelde is de DVB van mening dat de geplande verkoop door de aanvragers niet kadert in het normaal 
beheer van hun privé-vermogen.
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Gewenst doel kan bereikt worden zonder step-up

Casus 1

De aanvragers bezitten samen 94% van NV X. NV X heeft de aandelen van de werkvennootschappen NV Y en NV Z 
gekocht van NV XYZ, een vennootschap waarvan de aandelen toebehoorden aan de aanvragers. NV X is een zuivere 
holdingvennootschap die geen operationele activiteiten uitoefent. NV X werd een tiental jaar geleden opgericht door 
de aanvragers met de bedoeling werknemers te laten toetreden tot het kapitaal van de holding (geen rechtstreekse 
controle over de werkvennootschappen). Op heden zijn twee werknemers toegetreden via hun respectievelijke 
managementvennootschap (elk 3%). 

De aanvragers wensen zich terug te trekken en wensen het geheel van hun aandelen te verkopen aan een holding 
(Newco) die zal opgericht worden door de managementvennootschappen van de werknemers (management buy out). 
Zodoende verkrijgt men een structuur van holding boven holding boven holding.

Om deze dubbele holdingstructuur te vermijden en gelet op het feit dat NV X in de nieuwe structuur totaal overbodig 
wordt, is het logischer dat NV X haar participaties in de werkvennootschappen verkoopt. Door de aanvragers werd niet/
onvoldoende gemotiveerd waarom overgegaan wordt tot een verkoop van de aandelen van de holdingvennootschap. 
De DVB is van oordeel dat deze verrichting fiscaal geïnspireerd is.
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Casus 2
 
De aanvragers (een echtpaar en hun kinderen) zijn 100% aandeelhouder van NV A. Het echtpaar bezit het vruchtgebruik 
van de aandelen. De blote eigendom is in handen van de kinderen. NV A werd door het echtpaar gekocht van een 
derde partij. NV A bezit 99% van de aandelen NV B die zelf 50% van de aandelen BVBA C bezit. De overige 50% van 
de aandelen van BVBA C is in handen van een derde partij. NV B werd door het echtpaar opgericht en nadien door hen 
middels verkoop overgedragen aan NV A.  

De aanvragers wensen de aandelen NV A in te brengen in een nieuw op te richten holding. Vervolgens zouden de 
aandelen NV C en NV B door respectievelijk NV B en NV A verkocht worden aan de holding. 

De verrichting kadert in een verdere optimalisering van de successieplanning van het echtpaar waarbij zij levenslang 
controle behouden over de groep. Tevens wordt door de inbreng en de daaropvolgende verhangingen een horizontale 
structuur gecreëerd waardoor het ondernemingsrisico beperkt wordt.

Uit de aangeleverde informatie (jaarrekening en boekhouding van NV A) blijkt onvoldoende dat NV A een 
exploitatievennootschap is. NV A heeft slechts 1 personeelslid dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met administratieve 
werkzaamheden. De “activiteiten” worden uitgevoerd door werknemers op de loonlijst van NV B waarbij de doorfacturatie 
blijkbaar niet consequent gebeurt. 

De DVB is van mening dat de holdingactiviteiten primeren en dat bijgevolg de voorgestelde inbrengverrichting fiscaal 
geïnspireerd is en niet kadert binnen het normaal beheer van het privé-vermogen. Wat betreft de spreiding van het 
ondernemingsrisico kan NV B evenwel zijn deelneming in NV C overdragen aan NV A. Wat betreft de successieplanning 
van het echtpaar dient opgemerkt te worden dat deze reeds geregeld is. De aandelen zijn reeds met voorbehoud van 
vruchtgebruik geschonken aan de kinderen wat een levenslange controle over de groep inhoudt. 

Casus 3

De heer X is bezit alle aandelen Holding I BV en Invest I BV. Zijn broer, de heer Y bezit alle aandelen Holding II BV en 
Invest II BV. Holding I BV en Holding II BV zijn de aandeelhouders van een Nederlandse fiscale eenheid. Invest I BV en 
Invest II BV zijn de aandeelhouders van een tweede fiscale eenheid.
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De heren X en Y willen respectievelijk hun aandelen Invest I BV en Invest II BV inbrengen in Holding I BV en Holding 
II BV. Ze willen al hun aandelen centraliseren in één gezinsholding per broer. Einddoel is te komen tot een fiscale en 
juridische eenheid van beide ondernemingsgroepen (FE 1 en FE 2), om op die wijze de overlevingskansen van de diverse 
vennootschappen te vergroten. Specifiek naar Nederlands recht, wordt dus gestreefd naar één grote fiscale eenheid, 
die noodzakelijkerwijze door één Holding moet worden geleid (de twee holdings van de broers kunnen dat dus niet 
samen zijn), en dit rekening houdende met de behoefte van elke broer om een eigen holding te houden, waarin naast 
de bestaande participaties ook nieuwe participaties kunnen ondergebracht worden.

Een zeer belangrijk (fiscaal) aandachtspunt naar Nederlands recht bij de gehele herstructurering is de mogelijke 
overdrachtstaks (6%) die in welbepaalde scenario’s onvermijdelijk zal worden gevestigd. Door volgend stappenplan 
wordt deze overdrachtstaks vermeden.

Stap 1: inbreng Invest I BV in Holding I BV en inbreng Invest II BV in Holding II BV

Stap 2: overdracht activa en passiva van Invest I BV en Invest II BV aan respectievelijk Holding I BV en Holding II BV

Stap 3: liquidatie Invest I BV en Invest II BV
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Enkel een herstructurering via voorgaande stappen laat toe om zonder het opeisbaar worden van overdrachtstaksen te 
komen tot één globale fiscale eenheid, met boven de gezamenlijke holding twee houdstervennootschappen. 

De DVB is van mening dat Invest I BV en Invest II BV niet moeten worden ingebracht in Holding I BV, respectievelijk 
Holding II BV, maar dat evengoed een fusie kan plaatsvinden tussen de holdings (nl. tussen Holding I BV en Invest I BV 
en tussen Holding II BV en Invest II BV) waardoor hetzelfde doel bereikt wordt. Vervolgens kunnen de fusieholdings hun 
aandelen inbrengen in de tussenholding.

De DVB kan de argumenten van de aanvragers (die hoofdzakelijk fiscaal zijn) niet aanvaarden. Voor de beoordeling van 
de verrichtingen wordt door de DVB geen onderscheid gemaakt tussen Belgische en buitenlandse structuren. In casu 
zou de verrichting bestaande uit de inbreng van de holdings Invest I BV en Invest II BV in respectievelijk Holding I BV, 
Holding II BV, waardoor extra gestort kapitaal gecreëerd wordt, gevolgd door de overdracht van de activa en passiva 
van Invest I BV en Invest II BV aan respectievelijk Holding I BV, Holding II BV, gevolgd door de liquidatie van Invest I BV 
en Invest II BV, in Belgische context niet aanvaard worden aangezien de verrichting overduidelijk fiscaal geïnspireerd 
is. Een fusie zou evenwel wel aanvaard kunnen worden.

Holding boven holding

De heer A is sinds lange tijd Belgisch Rijksinwoner en wil zijn activiteiten hier verder uitbouwen. Hiertoe wenst hij zijn 
participatie (100%) in de Nederlandse BV X (holding) in te brengen in een nieuw op te richten Belgische commanditaire 
vennootschap.  

BV X heeft een participatie in de BV Y die een exploitatievennootschap is met een aanzienlijk risico (schadeclaims) 
dat ook doorwerkt op het niveau van de BV X die zich hoofdelijk borg heeft gesteld voor de financiële schulden van Y. 

De aanvraag wordt gemotiveerd in het kader van de organisatie van de successieplanning van de aanvrager, het uitbouwen 
van verdere activiteiten in België en het vermijden van dubbele bronheffing op eventuele toekomstige dividenduitkeringen. 
Er wordt opgemerkt dat er thans geen concrete investeringsprojecten gepland zijn.

Stap 4: oprichting tussenholding en inbreng FE 1 en FE 2 zodat alle aandelenbelangen samengevoegd worden onder 
één holding zodat één fiscale eenheid kan gerealiseerd worden.
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Aangezien BV Y recent problemen ondervond op het vlak van de verzekering van haar risico’s, is het volgens de aanvrager 
van belang om haar liquiditeitsoverschot dat (in casu op korte termijn) zal ontstaan, te onttrekken aan het groepsrisico. 
Dit kan bereikt worden door deze middelen te laten opstromen naar Newco.
 
De DVB is van mening dat de geplande inbreng tot een “holding boven holding” structuur leidt en niet kadert in het 
normaal beheer van een privé-vermogen.

Geen afdoende motivering

Inbreng door mevrouw A (ongehuwd, geen kinderen) van haar participatie in de NV X in een op te richten holding.

Ingevolge recente partiële splitsingen van de NV X (zonder voorafgaande beslissing) waarbij: 

 een onroerend goed werd afgesplitst naar de managementvennootschap van de aanvrager, de BVBA Y en

 participaties en liquide middelen werden afgesplitst naar een Newco (die ondertussen werd verkocht aan derden)
bezit de NV X nog enkel bedrijfsmatig onroerend goed dat wordt verhuurd.

Als motivering voor de geplande inbreng wordt het verzekeren van de continuïteit van de NV X en het opzetten via een 
holdingstructuur van een geschikte opvolgingsstructuur voor successiedoeleinden opgegeven. Een schenking van de 
aandelen van de holding is evenwel niet gepland en mogelijke voordelen van de nieuwe holding in geval van overlijden 
van de aanvrager werden niet aangetoond.

De DVB is van mening dat, bij gebrek aan afdoende motivering, de geplande inbreng niet kadert in het normaal beheer 
van een privé-vermogen.

Overdracht met behoud van controle

Casus 1

Huidige structuur
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Verkoop door de heren A en B van hun aandelen NV A en NV B aan de respectievelijke  Newco’s van hun kinderen.
De vennootschappen A en B werden indertijd opgericht naar Luxemburgs recht door een inbreng in natura van de 
buitenlandse holdings A en B en recent werd hun maatschappelijke zetel verplaatst naar België. Zowel de NV A als de NV 
B beschikken over aanzienlijke liquiditeiten. In het verleden vonden in deze vennootschappen geen kapitaalverminderingen 
plaats noch dividenduitkeringen.

Het ligt in de bedoeling van de aanvragers om betrokken te blijven bij de ondernemingsgroep en waar wenselijk, 
bestuurder te blijven. Wel zullen ze hun kinderen volledig betrekken in het beleid zodat zij in de toekomst leidinggevende 
functies kunnen vervullen en op termijn de controle volledig kunnen overnemen. Na de geplande verkopen zullen de 
Newco’s, per familietak, overgaan tot de oprichting van een STAK waarin de aanvragers (eveneens per familietak) 
stemrecht zullen hebben.

De DVB is van mening dat, gelet op het beoogde controlebehoud door de aanvragers, de geplande verkoop niet kadert 
in het normaal beheer van een privé vermogen. 

Bovendien wordt opgemerkt dat in onderhavige situatie een alternatieve piste zijnde een verkoop door de vennootschappen 
A en B (de NV’s of de BV’s) i.p.v. door de aanvragers persoonlijk, dient overwogen te worden. In dat kader is de door 
de heer B aangehaalde motivering dat door een verkoop van de aandelen NV B tezelfdertijd de participatie in X kan 
worden overgedragen geen aanvaardbare verantwoording om de verkoop van de aandelen NV B te kwalificeren als 
normaal beheer van een privé vermogen.

Casus 2

Verkoop door de heer A van de aandelen NV X aan de buitenlandse vennootschap Z. 

Structuur vóór de verrichting
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Z werd meerdere jaren geleden opgericht. Middels schenkingen in de loop der jaren heeft de heer A de blote eigendom 
van aandelen Z geschonken aan zijn kinderen. De NV X werd lange tijd geleden opgericht door de heer A. Deze 
vennootschap is eigenaar van bedrijfsvastgoed (verhuur aan derden).

Door de geplande verkoop zouden de aandelen X ook onrechtstreeks in het bezit komen van zijn kinderen (als blote 
eigenaars). De verkoopprijs zal deels (gering percentage)  onmiddellijk worden betaald door Z terwijl voor het saldo een 
schuld zou ontstaan. De vordering van de heer A op Z zou rentedragend zijn en mogelijkerwijze zal de heer A de blote 
eigendom ervan schenken aan zijn kinderen (behoud vruchtgebruik).

De geplande verkoop kadert in de centralisatie van het aandelenbezit en de verdere successieplanning van de heer A. 
Als motivatie voor een verkoop i.p.v. een inbreng, wordt door de aanvrager aangehaald dat er dan na de verrichting 
niet opnieuw dient te worden overgegaan tot een schenking van de aandelen Z (in blote eigendom) aan de kinderen.

De DVB is van mening dat de geplande verkoop niet kadert in het normaal beheer van een privé vermogen. Aangezien 
de heer A nog steeds de zeggenschap heeft, dient de verrichting te worden aangemerkt als een verkoop aan de “eigen” 
holding.

Geen concrete situatie

Inbreng door de heer A van de aandelen van zijn notarisvennootschap X (100%) in een op te richten Newco.

Gelet op het groeiend personeelsbestand en de stijgende bedrijfswinst, is het voor de heer A bijna niet meer mogelijk 
om het notariskantoor nog verder alleen te runnen. Daarom wenst hij zich voor te bereiden op een mogelijke associatie. 
Dit kan volgens de aanvrager het best gerealiseerd worden middels de inbreng van de aandelen X in een notariële 
participatievennootschap (Newco).

Uit de verstrekte inlichtingen blijkt dat de zoektocht naar een kandidaat die wil toetreden tot de notarisvennootschap 
nog dient aangevat te worden. De DVB is dan ook van mening dat, gelet op het feit dat hier geen sprake is van een 
concrete situatie, de geplande inbreng niet kadert in het normaal beheer van een privé vermogen.

Waardering

Casus 1

Drie broers bezitten aandelen in drie exploitatievennootschappen A, B en C. Ten gevolge van verschillende toekomstvisies 
beslisten ze eind 2013 om de samenwerking stop te zetten. Twee broers zullen samen A en B verder exploiteren. De 
derde broer zal C overnemen. Om de opdeling mogelijk te maken richten de twee broers samen een holding op en 
brengen ze hun aandelen A en B in. Vervolgens koopt de holding de aandelen A en B in het bezit van de derde broer.

Tijdens het verloop van de procedure blijkt dat de verrichtingen reeds hebben plaatsgevonden begin 2014. Het  verslag 
opgesteld door de bedrijfsrevisor in het kader van de kapitaalverhoging bij de holding door middel van een inbreng in 
natura van aandelen A en B werd bezorgd. Uit het verslag blijkt dat de bedrijfsrevisor een voorbehoud formuleert omtrent 
de waardering van de aandelen A gezien de gehanteerde gecorrigeerde intrinsieke waarde niet geconfirmeerd wordt door 
de huidige substantiële waarde en de gebudgetteerde cijfers bij de DCF-methode afwijken van de ondertussen gekende 
actuele cijfers. Ook omtrent de waardering van B werd een voorbehoud geformuleerd aangezien een overwaardering blijkt.

Gelet op voormeld voorbehoud gemaakt door de bedrijfsrevisor en het feit dat de verrichting reeds plaatsvond op basis 
van dit verslag kan door de DVB geen positieve beslissing afgeleverd worden.
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Casus 2

De heren A en B zijn aandeelhouder van NV X, NV Y en NV Z. NV X en NV Y zijn exploitatievennootschappen. NV Z 
bezit het onroerend goed dat door NV X en NV Y aangewend wordt voor de exploitatie. Daarnaast bezit NV Z 50% van 
de aandelen in de werkvennootschap NV X. 

De aanvragers wensen hun aandelen NV X, NV Y en NV Z in te brengen in een gezamenlijke holdingvennootschap in 
het kader van centralisatie van de deelnemingen en latere successieplanning. Na de inbreng zal NV Z haar deelneming 
in NV X verkopen aan de holding.

Een waarderingsverslag werd bezorgd. Voor de exploitatievennootschappen wordt een waarde bepaald aan de hand 
van een gemiddelde van meerdere rendementsmethodes. NV Z wordt gewaardeerd tegen substantiële waarde, zijnde 
het eigen vermogen gecorrigeerd met de latente meerwaarden op het onroerend goed en de participatie in NV X. 

Uit informatie aangeleverd door de aanvragers blijkt dat NV Z niet geschikt geacht wordt als holdingvennootschap omwille 
van volgende redenen. Vooreerst wenst men een zuivere holding te creëren die geen onroerend goed bezit. Tevens 
wordt aangehaald dat er binnen NV Z een belangrijk risico inzake bodemverontreiniging aanwezig is afkomstig van een 
voorheen uitgeoefende activiteit. De aanvragers wensen dit risico (en een eventueel belangrijke bodemsaneringskost in de 
toekomst) gescheiden te houden van de participaties die de holding zal aanhouden. Het zou dan ook bedrijfseconomisch 
en financieel onlogisch zijn om de holding en de onderliggende werkvennootschappen te infecteren met dit risico en 
zodoende de economische activiteit en de tewerkstelling in het gedrang kan brengen. 

De DVB kan deze motivatie aanvaarden maar merkt op dat met dit potentieel risico geen rekening gehouden werd bij 
de waardering van NV Z. Bijgevolg kan op basis van het aangeleverde waarderingsverslag geen positieve beslissing 
afgeleverd worden.  

Art. 90, 9°, 1ste streepje WIB 92 – Verkopen en inbrengen van aandelen – Overdreven waarderingen

Een Groep, actief in een topsector is in het bezit van zes natuurlijke personen die in België wonen.

De activiteiten werden, een tiental jaren geleden, ontplooid vanuit een aangrenzend land van België (land A), via B, een 
vennootschap met een minimum kapitaal naar buitenlands recht  A die daartoe is opgericht. Kort nadien heeft B de 
vennootschap C naar Belgisch recht opgericht, die optreedt als  managementvennootschap in België.

De Groep doet bloeiende zaken. Niettegenstaande deze groei beschikken deze vennootschappen nog altijd over een 
minimumkapitaal, en dit ondanks een hoge niet boekhoudkundig uitgedrukte waardering van de know-how van B. De 
Groep wil de belangrijkste leverancier worden op internationale schaal, uitgaande van B. Daartoe moet de Groep (i) 
haar kredietwaardigheid verhogen en dit noodzakelijkerwijze door een kapitaalsverhoging (ii) toegang hebben tot de 
financiële markten en (iii) haar beslissingsbevoegdheid centraliseren en integreren in België.

De Groep wil overgaan tot herstructurering in twee fasen:

1. de aandeelhouders kopen de aandelen C van B;
2. de aandeelhouders doen inbreng van de aandelen B in C die de holdingvennootschap van de Groep zou worden.

Op basis van de waarderingen voorgesteld voor deze verrichtingen, zou C gekocht worden aan een verminderde waarde, 
quasi symbolisch, terwijl dat B zou ingebracht worden aan een zeer hoge  rendementswaarde.
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Het plan werd niet aanvaard wegens het kunstmatige aspect van de verrichting, wat betreft de veel te agressieve 
waardering van B, het gebrek aan samenhang van de waarderingsmethodes van B en C en het feit dat de kapitaalverhoging 
zou worden geboekt in C, terwijl dat één van de motieven bestond in het geruststellen van de klanten van B die de 
belangrijkste operator is.

Het plan werd in tweede instantie gewijzigd en omgevormd in een gewoon plan van inbreng van de aandelen van B in 
een Newco naar Belgisch recht die daartoe moet worden opgericht. Men heeft evenwel geen enkele opheldering kunnen 
geven over de waardering van B (in het bijzonder in vergelijking met een recente waardering die werd vastgesteld bij 
de toetreding van een nieuwe vennoot).

Art. 90, 9°, 1ste streepje WIB 92 – Inbreng van aandelen – Overdreven waardering 

De broers A en B staan aan het hoofd van een groep van operationele vennootschappen, voor een deel rechtstreeks in 
bezit en voor een deel in bezit door tussenkomst van een gemeenschappelijke holding C. De broers willen nu inbreng 
doen in C van de aandelen die ze rechtstreeks bezitten. De holding C werd drie jaar geleden opgericht door A en B met 
het oog op het verkrijgen van  de deelnemingen van een uittredende aandeelhouder.

De verkrijging werd verricht aan een prijs die voortvloeit uit een waardering verricht door een bedrijfsrevisor.

De DVB is van mening dat deze eerste waardering een objectief en betrouwbaar vergelijkingspunt is en dit des te meer 
daar de verrichtingen destijds werden afgesloten tussen derden.
De broers waarderen de te verwezenlijken inbrengen echter aan een waarde die duidelijk hoger en overdreven is. De 
DVB concludeert dat de gebruikte methodes en verminderingen  moeten overeenstemmen en  brengt een negatief 
advies uit over de geplande verrichting.

Art. 90, 9°, 1ste streepje WIB 92  - Verkoop van de holding aan een derde ( eerder dan verkoop van een dochter)

De heer A, aanvrager, heeft de operationele vennootschap X opgericht n het begin van de jaren 90. Kort na de oprichting 
deed de heer A inbreng van zijn vennootschap X in zijn managementholding Y, en dit wegens familieproblemen. 
Deze inbreng werd verwezenlijkt aan de inschrijvingswaarde van X, dat wil zeggen zonder inbrengmeerwaarde. Na 
verloop van tijd hebben de minderheidsaandeelhouders een deelneming genomen in het kapitaal van X waarbij de 
heer A onrechtstreeks via Y, ongeveer 80% van het kapitaal van X behoudt. Er werden eveneens enkele verkrijgingen 
verwezenlijkt via Y: financiële beleggingen, een terrein en vooral een recent aangekochte  woonruimte en bestemd voor 
de toekomstige huisvesting van A en zijn familie. Onverwacht is de heer A benaderd door de internationale groep Z die 
belang stelt in de verkrijging van Y (maar vooral van X). De heer A wil alle “privé”- activa onttrekken onder de vorm van 
een buitengewoon dividend, voorafgaand aan de verkoop van Y aan Z. 

De gestelde vragen hebben betrekking op art. 90, 9°, 1ste streepje WIB 92 en op het bestaan van andere  motieven 
dan het vermijden van belastingen op de inkomsten in het kader van de eventuele toepassing van art. 344 §1 WIB 92.
Het College weigert de verrichting om reden dat de aanvrager in gebreke blijft  overtuigende rechtvaardigingsgronden 
te verschaffen aangaande de wil van Z om Y te verkrijgen.

Art. 90, 9° 1ste streepje: inbreng in een Newco naar buitenlands recht met het oog het behoud in het buitenland van 
een structuur die mogelijk maakt om te genieten van de DBI-aftrekken

De Groep, actief in Europa en in meerdere landen in ontwikkeling, is in bezit van een familiale structuur waarvan het 
aandeelhouderschap op dit ogenblik verdeeld is in twee afdelingen (A en B) wegens een familiaal conflict.
De twee overkoepelende  exploitatieholdings (C en D) zijn via twee holdings  (E en F), allebei gemeen aan twee familiale 
bedrijfstakken in conflict.
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De ene (E) is van Belgisch recht, de andere (F) van buitenlands recht. F was in bezit tot voor enige jaren via een Trust.
Deze tweeledige bezitsstructuur werd opgezet midden jaren 2000, ingevolge een gecompliceerde herstructurering, in 
het kader waarvan fusies, splitsingen en diverse interne inbreng- en verkoopmeerwaarden plaatsvonden.

Sindsdien, is de sleutelaandeelhouder die deze herstructurering had doorgevoerd, overleden en is er een conflict ontstaan 
dat betrekking heeft op de erfrechtelijke devolutie van een bepaald percentage - minderheid - van de aandelen van de 
Groep (E en F). Dit conflict riskeert de bestendigheid van de Groep te schaden.

De eerste familiale afdeling (A) wil inbreng doen van haar deelnemingen in de twee holdings  E en F, in een gemeenschappelijk 
holding X die mogelijk zou maken een geïntegreerde structuur te bekomen met een enige hoofdholding voor deze afdeling.

Bovendien begint het conflict dat betrekking heeft op het bezit van de aandelen waarvan de eigendom wordt betwist, 
opgelost te geraken : de afdeling B heeft een compromis aanvaard krachtens hetwelk de gemeenschappelijke holding 
X de betwiste aandelen terugkoopt die op dit ogenblik behoren  aan bedrijfsafdeling B.

De holding X zou de financiering (via lening) van de verkrijging mogelijk maken.
Er werd vastgesteld door het College dat midden de jaren 2000, de herstructurering die de oprichting van de holding 
F tot gevolg had, de DBI-aftrek mogelijk maakte die niet zou mogelijk geweest zijn in België. Het College stelt vast dat 
de holding X – recent opgericht – eveneens van buitenlandse nationaliteit, een in België als “slechte” gekwalificeerde 
DBI-aftrek mogelijk maakt. Het College is van oordeel dat de inbreng kadert in een context die niet meer behoort tot 
het beheer van een goede huisvader.

Art. 90, 9° 1ste streepje: Verkoop, aankoop en inbreng van aandelen

De familie X (ouders en kinderen) is aandeelhouder van een exploitatievennootschap (NV A) die de expansie van de 
activiteit wil verderzetten en treedt op als verkrijger van de Groep Y (NV B en NV C) die een activiteit uitoefent  die 
aanvullend is aan die van NV A.
De Groep Y is in bezit van derden: de NV B is eigenaar van het industrieel gebouw en heeft geheel het bezit van de NV 
C die de exploitatievennootschap is.

De familie X wil eveneens de NV B gebruiken als overkoepelende holding. Wegens het onroerend goed dat ze bezit 
heeft de NV B een grote leencapaciteit. 

De familie X wil als volgt handelen:

 een gedeelte van de aandelen die de kinderen bezitten in de NV A zou verkocht worden aan de NV B tegen een 
overeengekomen prijs P;

 Bijkomstig zouden de kinderen tegen dezelfde prijs P, de totaliteit van de aandelen van de NV B verkrijgen die 
bijgevolg de NV A en de NV C zou overkoepelen;

 de verkrijgingsprijs P van de aandelen van de kinderen door de NV B, zou dezelfde dag terugbetaald worden door 
middel van een banklening afgesloten door de NV B; hierdoor zouden de kinderen beschikken over de nodige 
liquiditeiten voor de betaling van prijs P aan de aandeelhouders-verkopers van B;

 teneinde het saldo van een lening terug te betalen die is verleend aan de NV B door de uittredende aandeelhouders, 
zouden de aandelen van de NV C worden verkocht door de NV B aan de NV A. De NV B zou op die manier de 
vroegere aandeelhouders kunnen terugbetalen.

 Tenslotte zouden de ouders en de kinderen het saldo van hun aandelen van de NV A kunnen inbrengen in de 
holding(intussen) NV B.
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De DVB besluit tot het kunstmatig karakter van de verrichtingen die niet als gewoon kunnen gekwalificeerd worden en 
van de waarderingen die ‘het rondkrijgen’ van de financieringsverrichtingen mogelijk maken.
De financiële plannen van de holding NV B werden niet voorgelegd aan de DVB zodanig dat het riskante karakter 
van het project niet kan worden geanalyseerd. De financiële capaciteit van de nieuwe Groep ter financiering van de 
verkrijgingen is niet aangetoond.

Art. 90, 9°, 1ste streepje WIB 92: Verkoop van aandelen 

De heer X is gedelegeerd bestuurder binnen de BVBA A waarvan hij aandeelhouder is voor quasi 100%. De vennootschap 
A oefent een consultancy-activiteit uit  sinds meerdere jaren. Ze bezit eveneens het bedrijfsgebouw. Kortelings heeft X 
een naamloze vennootschap opgericht, de NV B, aan dewelke de BVBA A haar operationele activiteit heeft verleend. 
Er was geen geschreven overeenkomst  die de verrichting uitdrukkelijk vastlegt. De BVBA A blijft eigenaar van het 
onroerend goed, van de infrastructuur, van de voertuigen enz.. (tegen betaling van huur en herfacturatie met marge), en 
vooral van de computersoftware die garant staat voor de activiteit. De concessie van de software geeft aanleiding tot 
de betalingen van royalty’s, berekend tegen een zeker percentage van de prestaties gefactureerd door de NV B. De heer 
X wenst de NV B te verkopen aan zijn 3 medewerkers, belanghebbenden bij de overname. Deze laatsten beschikken 
niet over de nodige gelden, temeer daar de NV B  hoog gewaardeerd is – met aanzienlijke liquiditeiten die op het actief 
van de balans staan.

De heer X beoogt de oprichting met de 3 overnemers van een Newco C waarin hij aandeelhouder zal zijn voor 26 % 
en aan het hoofd waarvan hij statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur zal worden benoemd. De heer X zal de 
totaliteit van de aandelen van de NV B aan Newco C verkopen. Bijkomend zal X een aankoopoptie verlenen aan de 
vennoten overnemers op de 26 % die hij bezit in Newco C onder de opschortende voorwaarde van terugbetaling van 
zijn schuldvordering op C. Er wordt verwacht dat de terugbetaling zou kunnen worden verricht in 6 jaar.

Het plan werd niet goedgekeurd rekening houdend met het gebrek aan uitdrukkelijke vastlegging van de concessie van 
de activiteit, de aanwezigheid van aanzienlijke liquiditeiten en het feit dat X absolute controle behoudt over Newco C 
voor een periode van minstens zes jaar.

7.1.2 Kwalificatie van inkomsten in de personenbelasting

Casus 1

Aanvrager is voornemens een pand te huren met meerdere kamers die hij nadien zal onderverhuren. Aanvrager wenst 
duidelijkheid omtrent de fiscale kwalificatie van de huuropbrengsten.  

Uit de bespreking met aanvrager blijkt dat aanvrager reeds eigenaar is van een pand met een aanzienlijk aantal kamers 
die hij verhuurt met kortlopende huurovereenkomsten aan particulieren. De verhuur van deze kamers vergt een intensieve 
opvolging gelet op het aanzienlijk aantal kamers en het grote verloop bij de huurders.

Aanvrager heeft nu de mogelijkheid om een gelijkaardig pand te huren als het pand dat hij reeds in eigendom heeft. De 
beschikbare kamers zullen worden onderverhuurd.

Gelet op deze vaststellingen is de DVB van oordeel dat er zich een opeenvolging van handelingen voordoet die de 
nodige organisatie vereisen en dat bijgevolg de taxatie als beroepsinkomen (art. 37, WIB 92) niet kan worden uitgesloten. 

Casus 2

In 2004 kocht aanvrager in persoonlijke naam een terrein en financierde dit met eigen middelen. In 2010 kocht aanvrager 
in persoonlijke naam het naastgelegen terrein eveneens met eigen middelen. 
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Overeenkomstig de toegekende bouwvergunningen liet aanvrager twee appartementsgebouwen optrekken op bovenvermelde 
percelen met telkens negen woongelegenheden en ondergrondse garages. Hij financierde de bouwwerkzaamheden 
met een hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar.

Na voltooiing van de bouwwerken werden de appartementen kort nadien verhuurd. 

Aanvrager heeft geen van beide appartementsgebouwen zelf gerealiseerd, maar deed hiervoor beroep op een externe 
projectcoördinator. De verhuur en het beheer van het gebouw gebeurt door bemiddeling van een externe vastgoedmakelaar.

Aanvrager is beroepsmatig actief als zaakvoerder van een vennootschap die als projectontwikkelaar is erkend.

Aanvrager wenst de appartementsblokken te verkopen en vraagt daarbij de bevestiging dat de meerwaarde die wordt 
gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van de appartementen noch een beroepsinkomen in de zin van artikel 23, 
WIB 92 noch een divers inkomen in de zin van artikel 90, 1°, WIB 92 uitmaakt. 

Uit de bespreking met aanvrager bleek dat aanvrager in het verleden reeds een aantal appartementen had aangekocht 
die waren bestemd voor verhuring (tevens gefinancierd met een hypothecaire lening over 20 jaar), dewelke enkele jaren 
na de aankoop ervan werden doorverkocht.
Aldus werd vastgesteld dat de voorgenomen verrichtingen van de verkoop van de appartementsgebouwen volgen op 
een gelijkaardige verrichting uit het recente verleden waarbij aangekochte appartementen gedurende een korte periode 
werden verhuurd en nadien werden verkocht. 

De DVB oordeelt dat de belasting als winst van de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop in casu niet valt uit te 
sluiten gelet op het herhaaldelijk karakter van de voorgenomen verrichting, het beroep op externe financiering en de 
band met de beroepsactiviteit van aanvrager. 

Casus 3

X deed in de jaren ‘90 een uitvinding van technische aard. Eind jaren ’90 werd een octrooiaanvraag ingediend voor 
deze uitvinding.
In deze periode was X onbezoldigd bestuurder van nv Y. De activiteiten van de vennootschap waren niet gerelateerd 
aan de uitvinding waarvoor X een octrooi heeft aangevraagd en verkregen.

In een latere fase werden de octrooirechten commercieel geëxploiteerd door nv Z, de opvolger van nv Y. Aanvankelijk 
werd hiervoor geen overeenkomst gesloten tussen nv Z en X. Er werden dan ook geen royaltyvergoedingen betaald 
door de vennootschap.

Nadat de eerste uitvinding eind jaren ‘90 werd geoctrooieerd, volgden er nog verschillende andere uitvindingen waarvoor 
een octrooiaanvraag werd ingediend. Het gebruiksrecht op deze octrooien werd steeds zonder vergoeding overgedragen 
aan nv Z.

Naar aanleiding van een juridische betwisting met een concurrent van nv Z, werd besloten om een licentieovereenkomst 
met betrekking tot het octrooi af te sluiten.

In 2005 werd een eerste licentieovereenkomst gesloten tussen X en nv Z waarvoor maandelijks royalty’s worden 
betaald aan X. Deze inkomsten werden steeds aangegeven en belast als afzonderlijke belastbare roerende inkomsten 
bij toepassing van art. 17, § 1, 3°, WIB 92.

In 2012 werd een tweede licentieovereenkomst gesloten tussen X en nv Z waarbij royalty’s zullen worden betaald voor 
het gebruik van het octrooi dat betrekking heeft op een andere uitvinding van X.
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De prefilingaanvraag beoogt de bevestiging te verkrijgen dat de royalty’s die X ontvangt uit de tweede licentieovereenkomst 
kunnen worden beschouwd als roerende inkomsten conform art. 17, §1, 3°, WIB 92.

Uit de toelichting van het dossier door aanvrager blijkt dat:

 de royalty’s ontvangen uit de eerste licentie sinds 2006 steeds werden aangegeven als roerend inkomen en nog 
nooit het voorwerp hebben uitgemaakt van een geschil met de administratie;

 er bij nv Z in de R&D-afdeling een aantal mensen werken die ondermeer de uitvindingen van X verder uitwerken met 
het oog op de commercialisatie ervan;

 X onbezoldigd bestuurder en aandeelhouder is in nv Z;

 X bezoldigd bestuurder is in nv A. Er zou evenwel geen verbondenheid zijn met nv Z (uit nazicht van de jaarrekeningen 
en publicaties uit het Belgisch Staatsblad blijkt dat beide vennootschappen wel dezelfde bestuurders hebben, met 
name X en zijn echtgenote);

 X inmiddels reeds meerdere octrooien heeft gedeponeerd, twee ervan met licentie aan nv Z; 

 De eerste licentie aan nv Z eind 2005 betrekking heeft op een uitvinding van X in een periode waarin de vennootschap 
waarin hij bestuurder was een activiteit uitoefende die niet aansloot op de uitvinding die werd gedaan;

 De tweede licentie aan nv Z in 2012 betrekking heeft op een uitvinding van X in een periode waarin de vennootschap 
waarin hij bestuurder is een activiteit uitoefent waarbij zijn uitvindingen verder worden uitgewerkt door een team R&D 
en worden gecommercialiseerd door de vennootschap;

 X over een btw-nummer beschikt voor de facturatie van zijn royalty’s;

 De facturatie van royalty’s voor de tweede licentie voor inkomstenjaar 2013 een aanzienlijk bedrag uitmaakt.  

Het team DVB is van oordeel dat de inkomsten voortkomende uit de tweede licentie aan nv Z door X een duidelijke band 
met de beroepswerkzaamheid van X als bestuurder van nv Z vertonen. De omstandigheden waarin de uitvinding tot 
stand is gekomen en de licentie werd verleend zijn volkomen anders dan de eerste licentie verleend in 2005. Bijgevolg 
kan niet worden ingestemd met de belastbaarheid van de ontvangen royalties met betrekking tot de tweede licentie als 
een roerend inkomen in de zin van artikel 17, § 1, 3°, WIB 92 ten name van X.

7.1.3 liquidatie vennootschap voortzetting éénmanszaak

Het voorwerp van de prefilingaanvraag bestaat er in te vernemen of een ziekenhuis-geneesheer, na de liquidatie van zijn 
persoonlijke vennootschap waarvan de geneesheer de enige aandeelhouder en zaakvoerder is, de bestaande contracten 
met het ziekenhuis waar hij werkt in eigen naam kan verderzetten zonder dat er sprake is van voordelen van alle aard 
(of een meerwaarde vastgesteld bij vereffening).

Volgens de overeenkomsten tussen de arts, de bvba en het ziekenhuis  zullen de rechten en plichten voortvloeiend uit 
de overeenkomst van rechtswege overgaan op de ziekenhuisgeneesheer wanneer de bvba haar rechtspersoonlijkheid 
zou verliezen.

Ten tijde van de oprichting van de bvba is er geen inbreng of overdracht van cliënteel geweest. Ook nadien werd nooit 
enig immaterieel vast actief in die zin geboekt door de vennootschap.
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De DVB is van oordeel dat er, onder de beschreven omstandigheden, sprake kan zijn van een toebedeling van activa 
aan de vennoot bij vereffening in de zin van artikel 208/209, WIB 92 waarbij een niet-uitgedrukte meerwaarde wordt 
vastgesteld op het moment van de toekenning ervan aan de begunstigde vennoot. Dit is het geval ongeacht of er een 
overdracht van cliënteel of goodwill geweest is ten tijde van de oprichting van vennootschap.

7.1.4 Vrijstelling onroerende voorheffing exploitatie rusthuis

NV X houdt verschillende onroerende goederen in erfpacht om deze vervolgens te verhuren aan individuele 
groepsvennootschappen teneinde er rust- en verzorgingsactiviteiten in uit te oefenen.

NV Y betaalt een marktconforme huur aan NV X voor het onroerend goed en baat er een door de overheid erkend rust- 
en verzorgingstehuis in uit. NV Y biedt daarbij woongelegenheid en verscheidene aangepaste diensten aan ten behoeve 
van gezonde, zorgbehoevende en dementerende bejaarden.

Schematisch:

NV Y rekent aan haar residenten een dagprijs aan. 

Aanvrager (NV X) wenst de bevestiging te verkrijgen omtrent de afwezigheid van winstoogmerk voor de OV-vrijstelling 
conform artikel 253, 1° juncto 12, WIB 92 wanneer NV Y het boekjaar afsluit met een positief resultaat, in die zin dat 
er voor de beoordeling van de afwezigheid van winstbejag louter rekening wordt gehouden met de aanwending van 
het onroerend goed en derhalve eveneens enkel met het gedeelte van de winst dat voorkomt uit het desbetreffende 
onroerend goed.



88 Jaarverslag DVB 2014

Aanvrager maakt daarbij een onderscheid tussen de winsten uit de algemene uitoefening van de activiteiten van het 
rusthuis (o.a. dienst- en zorgverlening aan de zorgbehoevende bewoners; uitbating van een cafetaria voor bezoekers; 
…) enerzijds, en de uit het desbetreffende onroerende goed (bestemd voor de uitbating van het rusthuis) behaalde 
inkomsten anderzijds. Enkel de laatste categorie, i.e. de netto-inkomsten uit het onroerend goed, zouden moeten – met 
het oog het verkrijgen / behoud van de vrijstelling OV – worden aangewend voor de instandhouding en uitbreiden van 
het rusthuis (“herinvesteringsverplichting”).

Om deze netto-inkomsten te bepalen die worden behaald uit het onroerend goed en die onderworpen zijn aan de 
herinvesteringsverplichting, verwijst aanvrager naar de verschillende bestanddelen uit de aangerekende dagprijs. De 
dagprijs bevat, naast een verrekening van de kosten die verband houden met de aangeboden (zorg-, medische en 
andere) diensten, ook impliciet een vergoeding voor woongelegenheid in de kamers.

Aanvrager stelt daarbij een methode voor ter bepaling van het percentage van de winst uit de terbeschikkingstelling 
van het onroerend goed.

Ondermeer rekening houdende met recente rechtspraak omtrent de beoordeling van de afwezigheid van winstoogmerk 
zoals bedoeld in artikel 12, § 1, WIB 92 en de bewoordingen in de circulaire nr. Ci.RH 222/628.711 van 1 juli 2013 (AAFisc 
nr. 27/2013) hieromtrent, is de DVB van mening dat met de door aanvrager voorgestelde handelswijze geenszins de 
afwezigheid van winstoogmerk in de zin van artikel 12, § 1, WIB 92 is aangetoond.

7.1.5 Gespreide taxatie meerwaarde bij overdracht goodwill

Bvba X is een vennootschap die actief is als professionele accountantsvennootschap. In 1996 kocht zij de goodwill en 
bureeluitrusting aan van de handelszaak van bvba Y.

Bvba X heeft deze destijds verworven goodwill over een periode van tien jaar afgeschreven. Ingevolge deze afschrijvingen, 
en de intussen verstreken tijd, is op heden de boekwaarde van de destijds verworven goodwill nul geworden.

Op heden wenst bvba X het immaterieel vast actief over te dragen aan een nieuwe op te richten accountantsvennootschap, 
waarin de volgende generatie – bijgestaan door de zaakvoerder van bvba X – goedkoop kan instappen in het kapitaal.

De prijs voor de goodwill wordt berekend aan de hand van de gemiddelde jaaromzet van de laatste drie à vier boekjaren.

Aangezien de oorspronkelijk aangekochte goodwill inmiddels geheel werd afgeschreven, wordt er ingevolge de 
voorgenomen verkoop een aanzienlijke meerwaarde gerealiseerd.

Bvba X wenst gebruik te maken van het stelsel van de gespreide taxatie van artikel 47, WIB 92.

De DVB maakt uit het waarderingsverslag op dat de destijds ingebrachte goodwill in 1996 integraal bestond uit cliënteel. 
Het actief werd afgeschreven over een termijn van 10 jaar. De boekwaarde ervan bedraagt nihil.

Aangezien de destijds verworven goodwill volledig werd afgeschreven, is de DVB van mening dat de meerwaarde die 
wordt gerealiseerd integraal betrekking heeft op de uitbouw van nieuwe goodwill die niet als activabestanddeel op de 
balans van de onderneming tot uitdrukking werd gebracht. Bijgevolg kan aanvrager geen beroep doen op het stelsel 
van gespreide belasting van de meerwaarde overeenkomstig artikel 47, WIB 92.
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7.1.6 Voordeel alle aard wagen woon-werkverkeer

De aanvrager wenst bevestiging te krijgen dat er in zijn hoofde geen voordeel van alle aard is betreffende het persoonlijk 
gebruik van de door de bvba X kosteloos ter beschikking gestelde wagen, in toepassing van de artikels 32 en 36 WIB 92.

De activiteit betreft een huisartsenpraktijk, met zowel consultaties in de woning van de dokter als bezoeken bij patiënten 
thuis. De maatschappelijke zetel van zijn vennootschap en zijn woonplaats bevinden zich op hetzelfde adres.

De dokter houdt ook nog consultaties op een tweede locatie. Als bijkomende activiteit treedt de dokter ook op als 
onderzoeker/consultant voor diverse bedrijven, waarvoor  ook verplaatsingen dienen te gebeuren voor vergaderingen 
of lezingen.

Recentelijk kocht de vennootschap een wagen welke volgens aanvrager enkel gebruikt wordt voor professionele 
doeleinden. De dokter beschikt ook over een privéwagen waarmee het gezin alle privéverplaatsingen doet.

Onder persoonlijk gebruik van een voertuig (cf. circulaire Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) d.d. 05.02.2004) wordt 
verstaan de eigenlijke privé-verplaatsingen en de woon-werkverplaatsingen.

Volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 21 november 2002 is er sprake van woon-werkverkeer als de verplaatsing 
van thuis uit vertrekt, zelfs wanneer de belastingplichtige een gedeelte van zijn beroepswerkzaamheid in zijn woonplaats 
verricht. Het Hof volgt hiermee de zienswijze van de administratie.

Dit betekent dat de verplaatsingen naar de tweede locatie waar de dokter zijn consultaties houdt beschouwd dienen te 
worden als woon-werkverplaatsingen en er dus geen positief gevolg kan gegeven worden aan de aanvraag.

7.1.7 Auteursrecht architecten 

Bvba X wenst een gedeelte van de erelonen toegekend aan haar architecten als auteursrechten te kwalificeren.

De DVB is ter zake van mening dat:

 alhoewel een bouwwerk in principe de bescherming van de Auteurswet kan genieten, het voor architecten doorgaans 
moeilijk is de originaliteit van het bouwwerk aan te tonen;

 het opmaken van plannen, voorstudies, onderzoek van te gebruiken grondstoffen, enz. eerder een gegeven is van 
techniciteit, van deskundigheid en professionaliteit en in mindere mate van een intellectuele inspanning die het 
bouwwerk een individueel karakter geeft;

 het pas in zeer uitzonderlijke en individuele gevallen, waarbij sprake is van een herkenbare, originele en eigen stijl van 
de architect, een gering percentage van de omzet gerealiseerd op dergelijk project, als auteursrecht in aanmerking 
kan worden genomen;

 het opbouwen van knowhow, ervaring en kennis in het uitwerken van specifieke, weliswaar complexe en omvangrijke 
projecten zoals laboratoria, crèches, bankagentschappen, enz. kadert binnen de beroepsactiviteiten van de betrokken 
architecten en bijdraagt tot verhoogde deskundigheid, efficiëntie en professionaliteit;

 de voorgelegde en op de website van de bvba X geconsulteerde ontwerpen (diverse labo’s, onderzoekscentra, 
kinderdagverblijven, kantoren, rusthuizen, scholen, serres, enz.) niet van dien aard zijn om als auteursrechtelijk 
beschermde werken in aanmerking te komen.
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7.1.8 Kost eigen aan de werkgever buitenlandse verplaatsing transportsector 

De vraag komt van een onderneming actief in de transportsector. Men wenst te weten of de chauffeurs die internationale 
verplaatsingen maken maar die geen dagelijkse of wekelijkse rusttijd in het buitenland nemen (maar ‘s avonds na hun 
dagtaak met activiteiten in het buitenland terug huiswaarts keren in België), toch kunnen aanspraak maken op een 
forfaitaire dagvergoeding van maximum 37,18 EUR (zoals bepaald in de Commentaar op het WIB). Er zou geen dubbel 
gebruik zijn met de ARAB-vergoeding, maaltijdcheques, ... Deze bedragen zouden worden afgetrokken van het bedrag 
van 37,18 EUR.

De vraagsteller begrijpt dat de circulaire van 15.04.2011 (AAFisc Nr. 21/2011) met betrekking tot het belastingstelsel van 
de diverse vergoedingen die in de transportsector worden toegekend aan chauffeurs die internationale verplaatsingen 
maken niet van toepassing is - omdat de chauffeurs geen rusttijd nemen in het buitenland - en dat de chauffeurs in 
het voorgelegde geval dus geen beroep kunnen doen op de hogere bedragen van toepassing bij de FOD Buitenlandse 
Zaken voor ambtenaren die behoren tot de “carrière Hoofdbestuur”.

De vraag werd gesteld of de chauffeurs dan wel recht kunnen hebben of forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in 
het buitenland zoals bepaald in de circulaire van 11.05.2006 (AOIF 17/2006).

Het toepassingsgebied van de circulaire van 11.05.2006 strekt zich evenwel niet uit tot het voorliggende geval gelet op 
het feit dat het toepassingsgebied ervan zich beperkt tot sedentaire beroepswerkzaamheden (cf. circulaire van 15.04.2011 
AAFisc nr. 23/2011, nr. 6). Onder niet-sedentaire beroepswerkzaamheden dient te worden verstaan beroepen waarbij 
het rondreizen inherent is aan de functie en de verplaatsing zelf de essentie van de functie uitmaakt. Bijgevolg kan niet 
worden ingestemd met het voorwerp van de aanvraag. 

7.1.9 Toepassing artikel 344 WIB 92

Casus 1

De aandeelhouders (echtpaar) van VOF C wensen over te gaan tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal. De 
kapitaalvermindering zal volledig worden toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal. VOF C is de houdstervennootschap 
van de exploitatievennootschap BVBA A en de patrimoniumvennootschap BVBA B. Alle vennootschappen werden een 
tijd geleden opgericht met een minimumkapitaal. 

In 2009 vond bij VOF C een kapitaalverhoging plaats door inbreng in natura van de aandelen van BVBA A en BVBA B. 
De inbreng was hoofdzakelijk ingegeven vanuit de wens van de aandeelhouders om VOF C kapitaalkrachtiger te maken 
met het oog op een verdere uitbouw van de bestaande activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Voor 
de inbreng in natura werd een voorafgaande beslissing bij de DVB bekomen. De voorwaarden zoals gesteld door de 
minister van Financiën in antwoord op de parlementaire vraag nr. 657 van dhr. Van Campenhout van 23 februari 2005, 
alsook de voorwaarden zoals omschreven in het toenmalige standpunt van de DVB, werden nageleefd.

De aanvragers wensen het kapitaal van VOF C terug te brengen tot het minimumkapitaal middels een aanzienlijke 
kapitaalvermindering. De kapitaal-vermindering zal pro rata verdeeld worden over de huidige aandeelhouders en zal 
in overeenstemming gebeuren met de regels terzake van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de 
vennootschap.
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De bedoeling van de kapitaalvermindering is de voorheen opgebouwde rekening-courantschuld van de aandeelhouders 
t.a.v. BVBA B, die overeenstemt met het bedrag van de kapitaalvermindering, aan te zuiveren. Overtollige middelen werden 
in het verleden via rekening-courant ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. VOF C, noch BVBA A en BVBA B 
beschikken momenteel over voldoende eigen middelen om de kapitaalvermindering uit te betalen. De aandeelhouders 
zouden de vordering die zij op VOF C zouden verkrijgen ingevolge de kapitaalvermindering overdragen aan BVBA B ter 
compensatie van de schuld in rekening-courant. De vordering van BVBA B op de aandeelhouders wordt omgezet in een 
vordering op VOF C die deze schuld t.a.v. BVBA B zal aflossen door de verkoop van de aandelen BVBA A aan BVBA B.

In toepassing van de step by step doctrine kan a) de inbreng van de aandelen BVBA A en BVBA B in de VOF C (aanzienlijke 
step up) met het oog op de uitbouw en uitbreiding van de activiteiten, gevolgd door b) een kapitaalvermindering bij VOF 
C waarbij blijkt dat voormelde investeringen nooit hebben plaatsgevonden en c) de aanzuivering van de rekening-courant, 
als een eenheid van handelen beschouwd worden en geherdefinieerd worden in een rechtstreekse dividenduitkering 
naar de natuurlijke personen.

De DVB is van oordeel dat de voorgenomen verrichtingen niet worden verantwoord door andere motieven dan het 
ontwijken van inkomstenbelastingen.

Casus 2

Een Belgische vennootschap wordt opgericht voor het aantrekken van investeerders via de uitgifte van aandelen. Deze 
middelen worden ingebracht in een Luxemburgse Sicar, waarvan de Belgische vennootschap de enige aandeelhouder 
is. De Sicar zal op haar beurt alle middelen beleggen in een nieuwe Luxemburgse Soparfi, deels via aandelen en deels 
via leningen onder de vorm van obligaties). De Soparfi belegt in projectvennootschappen. De Sicar zal in casu weliswaar 
aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn in Luxemburg, doch dit over een van het gemeen recht afwijkend 
samengestelde belastbare basis (die in casu niet het interestinkomen omvat). Het doel van de gehele structuur, door 
vooral de tussenschakeling van de Sicar, blijkt zuiver fiscaal gedreven en er zijn geen andere motieven dan het verkrijgen 
van een belastingvoordeel aanwezig.   

7.1.10 Artikel 228, §3, WIB92 (“catch all”-bepaling)

Door het College van de DVB werd beslist dat de charter fees die Vennootschap X zal betalen aan in artikel 228, §3, 
WIB 92 geviseerde vennootschappen vallen onder het toepassingsgebied van artikel 228, § 3, WIB 92, en dit zowel 
voor de periode dat zij geniet van het tonnagebelastingregime als voor de periode erna.

7.1.11 reorganisaties

Casus 1

FUSIE EN ANTIMISBRUIKBEPALING 

De vraag betrof of de voorgenomen operationele integratie van vennootschap Y en vennootschap Z, niet als hoofddoel 
of één der hoofddoelen belastingfraude of –ontwijking heeft in de zin van artikel 211, §1, vierde lid, 3° en artikel 183bis 
WIB 92 en berust op zakelijke overwegingen zodat deze fusie belastingneutraal kan worden gerealiseerd. Tevens wordt 
de bevestiging gevraagd dat artikel 344, § 1 WIB 92 geen toepassing vindt op de opeenvolgende geplande verrichtingen.
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Organogram vóór de verrichting

Historiek van de huidige groepsstructuur

De groep A heeft verschillende juridische entiteiten in België.

Vennootschap Y is de centrale operationele vennootschap van de groep A in België die enerzijds operationele activiteiten 
in de divisie M, subdivisie N uitoefent en anderzijds actief is als shared service center van de groep in België. Daarnaast 
is vennootschap Y de centrale aandeelhouder van de Belgische vennootschappen van de groep A. 

De vennootschap Z is een Belgische operationele dochtervennootschap van vennootschap Y, actief in het bedrijfsonderdeel 
M, subdivisie O.

Enkele jaren terug werd beslist de lange termijn financiering van de niet-EU subgroep van de  groep A onder te brengen 
in België, en meer in het bijzonder in de vennootschap X. Daarnaast fungeerde vennootschap X als centraliserende 
entiteit voor de liquiditeitsoverschotten en tekorten van de Belgische entiteiten – de Belgische cash pooling activiteit. 

In het kader van de lopende reorganisatie van vennootschap X, heeft vennootschap Y in 2014 haar deelneming in 
vennootschap X vervreemd aan haar moedervennootschap A. Deze stap kadert volgens de aanvrager in het finaliseren 
van het stopzetten van de activiteiten binnen vennootschap X waartoe reeds eerder werd beslist door de groep. 

Vennootschap Y zal vervolgens overgaan tot een kapitaalvermindering en een dividenduitkering aan vennootschap A. 

Na de overdracht van deze vennootschap X door vennootschap Y aan vennootschap A, overweegt de groep A om de 
werkkapitaalfinanciering en het liquiditeitenbeheer van de Belgische entiteiten te centraliseren binnen de Belgische 
topvennootschap Y. Om de beschikbaarheid en het efficiënte beheer van de liquiditeiten naar de toekomst toe te 
verzekeren, wordt overwogen om de Belgische cash pool activiteit van vennootschap X te centraliseren in hoofde van 
vennootschap Y. De aanvrager stelt dat de verkoopprijs van de bestaande cash pool activiteit van vennootschap X 
marktconform zal zijn. Gezien overwogen wordt om de cash pool binnen vennootschap Y te centraliseren wordt verder 
overwogen dat ook vennootschap Z haar overtollige liquiditeiten in een tweede fase zou uitkeren door middel van een 
dividend. 
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Voorgelegde verrichting

De groep streeft in haar divisie M naar een rendabele synergie tussen de deeldivisies N en O, zodat tenslotte binnen de 
herstructurering van de groep A een fusie tussen vennootschap Y en vennootschap Z overwogen wordt.

Samenvattend kan gesteld worden dat de volgende stappen zullen plaatsvinden:

1. Verkoop van de participatie in vennootschap X door vennootschap Y aan vennootschap A waarbij er door vennootschap 
Y een meerwaarde wordt gerealiseerd van ongeveer b mio EUR;

2. Een kapitaalvermindering bij vennootschap Y;
3. Een dividenduitkering van ongeveer (b+4) mio EUR door vennootschap Y aan vennootschap A;
4. Aankoop van de Belgische cash pool activiteit door vennootschap Y van vennootschap X;
5. Dividenduitkering van vennootschap Z aan vennootschap Y;
6. Fusie waarbij vennootschap Z wordt overgenomen door vennootschap Y. 

Tevens wordt de bevestiging gevraagd dat artikel 344, § 1 WIB 92 geen toepassing vindt op de opeenvolgende geplande 
verrichtingen.

Organogram na de verrichting

Standpunt van de DVB

Fusie door overneming van vennootschap Z door vennootschap Y

Zakelijke overwegingen

Zowel vennootschap Y als dochtervennootschap Z zijn operationele vennootschappen die beiden actief zijn binnen 
subdivisies in de divisie M. 

Op basis van de verkregen informatie kadert de geplande moeder-dochterfusie in het beperken van de overhead kosten, 
het versterken van de efficiëntie en de concurrentiepositie en het samenbrengen van de verschillende teams van de 
bestaande producten om synergie effecten te bekomen en om innoverend te blijven/zijn.

De aanvrager heeft hierbij bevestigd dat de herstructurering geen negatieve gevolgen zal hebben voor de tewerkstelling.

De overige Belgische vennootschappen die worden aangehouden door vennootschap Y maken geen deel uit van de 
beoogde reorganisatie om strategische en commerciële redenen. 
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Fiscale impact

Op basis van de aangifte in de vennootschapsbelasting m.b.t. het aanslagjaar 2014 is vennootschap Y verlieslatend 
en heeft vennootschap Z een effectief belastbare basis. Vennootschap Y zal per 31/12/2014 volgens de schatting van 
de aanvrager uitsluitend over fiscaal overgedragen verliezen  beschikken, doch niet over andere fiscaal overdraagbare 
bestanddelen. Vennootschap Z beschikt niet over fiscaal overgedragen bestanddelen.

In toepassing van artikel 206, § 2 WIB 92 zal de geplande fusie leiden tot een beperking van de fiscaal overgedragen 
verliezen van vennootschap Y.

De aanvrager verstrekte de berekening van de fiscale nettowaarde van vennootschap Y en vennootschap Z per 
31/12/2014 in de hypothese er geen kapitaalvermindering plaatsvindt bij vennootschap Y, er geen dividenduitkering 
wordt gedaan door vennootschap Y aan vennootschap A en er geen dividenduitkering plaatsvindt van vennootschap 
Z aan vennootschap Y. In deze hypothese zou er volgens de aanvrager ongeveer 20% van de fiscaal overgedragen 
vorige verliezen verdwijnen.

De aanvrager verstrekte de berekening van de fiscale nettowaarde van vennootschap Y en vennootschap Z per 
31/12/2014 in de hypothese er geen kapitaalvermindering plaatsvindt bij vennootschap Y, er geen dividenduitkering 
wordt gedaan door vennootschap Y aan vennootschap A en er een dividenduitkering plaatsvindt van vennootschap Z 
aan vennootschap Y. In deze hypothese zou er volgens de aanvrager ongeveer 5% van de fiscaal overgedragen vorige 
verliezen verdwijnen.

De aanvrager verstrekte de berekening van de fiscale nettowaarde van vennootschap Y en vennootschap Z per 31/12/2014 
in de hypothese er een kapitaalvermindering plaatsvindt bij vennootschap Y, een dividenduitkering wordt gedaan door 
vennootschap Y aan vennootschap A en een dividenduitkering plaatsvindt van vennootschap Z aan vennootschap Y. 
Dit is uiteindelijk het beoogde scenario van de aanvrager. In deze hypothese zou er volgens de aanvrager ongeveer 
14% van de fiscaal overgedragen vorige verliezen verdwijnen.

De aanvrager benadrukt dat de dividenduitkering van vennootschap Z aan vennootschap Y ervoor zorgt dat er bijkomend 
een deel van de fiscaal overgedragen vorige verliezen zal verdwijnen door de beperking van de DBI aftrek tot 95 % 
waardoor er 5 % in principe belastbaar is. Daarom spreekt de aanvrager in deze twee voormelde hypotheses eerder 
van het verdwijnen van respectievelijk ongeveer 13% en 22% aan fiscaal overgedragen vorige verliezen. 

De DVB is de mening toegedaan dat bij de beoordeling van de impact van de verschillende stappen op de beperking van 
de overgedragen vorige verliezen er met het aanwenden van de overgedragen vorige verliezen om de achterblijvende 
5% van de ontvangen dividenden uit de belastbare basis weg te werken, geen rekening dient te worden gehouden. Het 
gaat hier immers om het gebruiken van overgedragen verliezen om de belastbaarheid te vermijden en niet om het teniet 
gaan van overgedragen verliezen door een fiscale maatregel zonder dat de aanvrager ze kan benutten. 
 
De fusie en de hierdoor ontstane fusiegoodwill in combinatie met de aangehouden deelnemingen, heeft tot gevolg 
dat ten name van de gefusioneerde vennootschap er een lagere berekeningsbasis aanwezig zal zijn voor de notionele 
interestaftrek. 

De aanvrager heeft bevestigd dat er geen openstaande schulden bestaan in hoofde van vennootschap Y die nog 
betrekking hebben op de aankoop van de aandelen in vennootschap Z.
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Besluit

Er kan aangenomen worden dat met de fusie synergie effecten worden bekomen en dat de overhead kosten zullen dalen. 

Vennootschap Y bevindt zich de laatste jaren steeds in een verliespositie terwijl vennootschap Z belastbaar is. De fusie 
brengt een fiscaal voordeel met zich mee in die zin dat na de fusie de belastbare basis van vennootschap Z verdwijnt. 

De aanvrager nuanceert dit door te stellen dat vennootschap Y ook zonder de integratie haar operationele fiscale verliezen 
kan opgebruiken. Uit de verkregen prognose op stand alone basis blijkt dat vennootschap Y vanaf het boekjaar xxxx 
belastbaar wordt. Daarom stelt de aanvrager dat het hier eerder om een versneld gebruik gaat van fiscaal overgedragen 
verliezen waarbij de fusie entiteit al vanaf het boekjaar yyyy (< xxxx) belastbaar zal zijn.

De aanvrager benadrukt verder dat dit voordeel niet opweegt tegen de beperking van de fiscaal overgedragen vorige 
verliezen die naar aanleiding van de geplande fusie zal worden toegepast.

Er kan aangenomen worden dat de geplande fusie beantwoordt aan het bepaalde in artikel 211, §1, vierde lid, 3° WIB 92. 
Artikel 344, § 1 WIB 92

De volgende stappen zullen plaatsvinden:

1. Verkoop van de participatie in vennootschap X door vennootschap Y aan vennootschap A waarbij er door vennootschap 
Y een meerwaarde wordt gerealiseerd van ongeveer b mio EUR;

2. Een kapitaalvermindering bij vennootschap Y;
3. Een dividenduitkering van ongeveer (b+4) mio EUR door vennootschap Y aan vennootschap A;
4. Aankoop van de Belgische cash pool activiteit door vennootschap Y van vennootschap X;
5. Dividenduitkering van vennootschap Z aan vennootschap Y;
6. Fusie waarbij vennootschap Z wordt overgenomen door vennootschap Y. 

Stappen 1, 2, 3 en 4 kaderen in de lopende reorganisatie van vennootschap X, voorheen het financieringsvehikel van 
groep A, waarbij de activiteiten in vennootschap X worden afgebouwd en deels verplaatst vanuit België naar een ander 
EU land.

In het feitenrelaas is het wel opmerkelijk dat vennootschap Y eerst vennootschap X volledige verkoopt aan vennootschap 
A om dan nadien een deel van de activiteiten, m.n. de Belgische cashpoolingactiviteit, terug te kopen van vennootschap X.

De aanvrager heeft echter bevestigd dat de meerwaarde die gerealiseerd werd ingevolge de verkoop van vennootschap 
X door vennootschap Y aan vennootschap A nog voor het jaareinde (en dus vóór de fusie van vennootschap Y en 
vennootschap Z) volledig zal worden uitgekeerd als een interim dividend aan vennootschap A waardoor er geen impact 
is van de meerwaarde op de fiscale nettowaarde van vennootschap Y.

Het standpunt van de aanvrager kan rekening houdend met het voormelde worden bijgetreden wanneer deze stelt dat 
de stappen 1 tot en met 4 niet zijn ingegeven door fiscale overwegingen. 

Evenwel kan de redenering van de aanvrager m.b.t. de dividenduitkering van vennootschap Z aan vennootschap Y, 
waarbij de overtollige liquiditeiten worden uitgekeerd (stap 5), voorafgaand aan de fusieverrichting waarbij vennootschap 
Z volledig zal overgaan naar vennootschap Y (stap 6), niet worden gevolgd.
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Volgens de aanvrager zorgt de centralisatie van de overtollige liquiditeiten van vennootschap Z bij vennootschap Y via 
een dividenduitkering voor een verbetering van de schuldpositie van vennootschap Y en verkrijgt vennootschap Y zo 
toegang tot deze liquiditeiten voor haar eigen werkkapitaalbehoeften. Er wordt door de aanvrager echter geen motivering 
gegeven waarom er vóór de fusie, waarbij uiteindelijk alle overtollige liquiditeiten zullen overgaan van vennootschap Z 
naar vennootschap Y, dit eerst nog via een dividenduitkering moet gebeuren.

De DVB heeft tevens een berekening gemaakt van de fiscale nettowaarde van vennootschap Y en vennootschap Z per 
31/12/2014 in de hypothese er een kapitaalvermindering plaatsvindt bij vennootschap Y, een dividenduitkering wordt 
gedaan door vennootschap Y aan vennootschap A en er geen dividenduitkering plaatsvindt van vennootschap Z aan 
vennootschap Y. 

Volgens deze hypothese zou ruim 53% van de fiscaal overgedragen vorige verliezen verdwijnen bij toepassing van 
artikel 206, §2, WIB 92. Hieruit kan besloten worden dat de geplande dividenduitkering van vennootschap Z aan 
vennootschap Y voorafgaand aan de fusieverrichting waarbij vennootschap Z wordt overgenomen door vennootschap 
Y een aanzienlijk fiscaal voordeel oplevert gezien een zeer aanzienlijk bedrag aan overgedragen fiscale verliezen extra 
zal kunnen behouden blijven bij de fusie entiteit. 

Er kan bijgevolg niet worden bevestigd dat artikel 344, § 1 WIB 92 niet van toepassing is op de opeenvolgende geplande 
verrichtingen en meer specifiek op stap 5 waarbij voorafgaand aan de geplande fusie er een dividenduitkering zal 
plaatsvinden.

Casus 2

PARTIELE SPLITSING - toepassing artikel 206, §2, WIB 92 

De aanvrager wenst duidelijkheid te verkrijgen inzake de behandeling van de overgedragen fiscale verliezen van een 
partieel gesplitste vennootschap met negatieve fiscale nettowaarde.

Volgens de aanvrager worden er in geval van een partiële splitsing waarbij de totale fiscale nettowaarde van de partieel 
gesplitste vennootschap negatief is, geen overgedragen fiscale verliezen van de partieel gesplitste vennootschap 
afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap op basis van artikel 206, §2, tweede lid, WIB 92, maar blijven alle 
overgedragen fiscale verliezen van de partieel gesplitste vennootschap behouden bij de partieel gesplitste vennootschap. 
Bovendien is de aftrekbeperking van artikel 206, §2, tweede lid, WIB 92 niet van toepassing op deze (behouden, i.e. 
niet-afgesplitste) overgedragen fiscale verliezen. Aldus zal ingeval van een partiële splitsing waarbij de totale fiscale 
nettowaarde van de partieel gesplitste vennootschap negatief is, de partieel gesplitste vennootschap na de partiële 
splitsing nog steeds beschikken over het volledige bedrag van haar overgedragen fiscale verliezen waarover zij vóór 
de partiële splitsing beschikte.

Organogram vóór de verrichting
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Voorgelegde verrichting

De groep wenst een herschikking door te voeren waarbij de groepsstructuur zodanig wordt georganiseerd dat elke 
aparte divisie binnen de groep wordt ondergebracht in een aparte juridische entiteit. 

Hiervoor dienen verschillende stappen te worden ondernomen waaronder de partiële splitsing van vennootschap A. 
In vennootschap A zitten de divisies X, Y en Z samen. De aanvrager wenst divisie Y en Z partieel af te splitsen naar 2 
nieuw op te richten vennootschappen. Divisie X zal binnen vennootschap A behouden blijven. 

Vennootschap A heeft thans een negatieve fiscale nettowaarde en fiscaal overgedragen verliezen. De boekhoudkundige 
nettowaarde is positief. 

Organogram na de verrichting

Standpunt van de DVB

Op grond van artikel 213, derde lid, WIB 92 dient in geval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (zoals de 
partiële splitsing) voor de toepassing van dit Wetboek, de overdragende vennootschap, al naargelang van het geval, te 
worden aangemerkt hetzij als gesplitste vennootschap, hetzij als overnemende of verkrijgende vennootschap.

Dit betekent onder meer dat een “partiële splitsing”  voor de toepassing van artikel 206, §2, WIB 92 op dezelfde wijze 
dient te worden behandeld als een “volle splitsing naar minstens 2 andere vennootschappen”.
De aftrekbeperking zoals voorzien in artikel 206, §2, WIB 92 is van toepassing op de vorige beroepsverliezen van de 
gesplitste vennootschap bij belastingneutrale splitsing door overneming of door oprichting.

In betreffend geval wenst men vennootschap A partieel te splitsen waarbij 2 divisies zullen worden ondergebracht in 2 
aparte nieuw opgerichte vennootschappen. Vennootschap A heeft echter een negatieve fiscale nettowaarde. 

Voor de berekening van de aftrekbeperking is een negatieve fiscale nettowaarde overeenkomstig het bepaalde in artikel 
184ter, §3, 2° lid, WIB 92 gelijk aan nul. 

Ingevolge de toepassing van artikel 206, §2, WIB 92 zullen de vorige beroepsverliezen van een vennootschap die 
een negatieve fiscale nettowaarde heeft en partieel gesplitst wordt, niet behouden blijven bij de partieel gesplitste 
vennootschap. Zij zal haar verliezen zien verdwijnen.
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Evenmin zullen deze verliezen kunnen worden gerecupereerd of teruggevonden bij de verkrijgende vennootschap(pen).

Bijgevolg impliceert de toepassing van artikel 206, §2, WIB 92 dat ingeval van (partiële) splitsing door een vennootschap 
met negatieve fiscale nettowaarde, al haar vorige beroepsverliezen verdwijnen.

In betreffend geval impliceert dit dat de vorige verliezen van vennootschap A naar aanleiding van de geplande partiële 
splitsing volledig zullen verloren gaan. 

Casus 3

Fusie 
Situatieschets

Belco A en Belco B zijn twee operationele vennootschappen die verschillende producten verkopen. De aandelen van 
beide vennootschappen zijn in het bezit van dezelfde buitenlandse moedervennootschap X.

Organogram

Voorgelegde verrichting

De groep wenst over te gaan tot een fusie waarbij Belco A haar zustervennootschap Belco B overneemt.

Organogram na de verrichting
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Standpunt DVB

In casu merkt de DVB vooreerst op dat de activiteit van Belco B de laatste jaren sterk achteruit gaat met een gering 
verkoopcijfer en een beperkt personeelsbestand tot gevolg. Door de slechte resultaten beschikt Belco B over fiscaal 
overgedragen verliezen die zelfs na de beperking zoals voorgeschreven door artikel 206, § 2, tweede lid, WIB 92 nog steeds 
aanzienlijk blijven. Daarenboven bezit Belco B nog een aanzienlijk bedrag aan overdraagbare aftrek voor risicokapitaal 
waarvan op basis van de verstrekte prognoses is gebleken dat deze niet binnen de in artikel 536, eerste lid, WIB 92 
bedoelde termijn in mindering zou kunnen worden gebracht. Belco A bevindt zich daarentegen in een belastbare positie.

Uit de verstrekte prognoses blijkt dat de belastbare basis van Belco A ingevolge de fusie tot en met het jaar 2015 
zal verdwijnen. Pas vanaf het jaar 2016 zal de fusie-entiteit weer een belastbaar resultaat hebben. Bovendien zal het 
belastbaar resultaat van de fusie-entiteit vanaf 2016 ook lager liggen dan het totaal van de belastbare resultaat van 
beide vennootschappen indien geen fusie zou plaatsvinden, aangezien de jaarlijkse aftrek voor risicokapitaal die niet 
kan worden benut door Belco B wegens onvoldoende winst, nu ook in mindering zal kunnen worden gebracht van de 
belastbare basis van Belco A.

De voornaamste door de aanvrager aangehaalde zakelijke overweging, met name dat Belco B bij openbare aanbestedingen 
opdrachten misloopt omwille van haar beperkte financiële draagkracht (hetgeen volgens de aanvrager door een fusie 
met de andere vennootschap zou kunnen worden tegengegaan), kon niet worden aangetoond. De overige zakelijke 
overwegingen bestaan uit groepsvereenvoudiging en kostenbesparingen, die inherent zijn aan elke fusie. De DVB is 
dan ook van mening dat de zakelijke overwegingen niet opwegen tegen de fiscale voordelen die met de fusie worden 
bereikt en dat de fusieverrichting derhalve niet beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92 (cfr. het arrest 
van het Europees Hof van Justitie van 10 november 2011 in de zaak C-126/10 Foggia).

Casus 4

Fusie-partiële splitsing-vereffening 

Situatieschets

Een echtpaar, mevrouw X en de heer Y, bezitten elk alle aandelen van een vennootschap, met name BVBA A respectievelijk 
BVBA B. Beide voormelde vennootschappen oefenen een dienstverlenende activiteit uit. De BVBA A bezit bovendien nog 
onroerende goederen (deels verhuurd, deels privé aangewend door het echtpaar) en een aanzienlijke beleggingsportefeuille. 
De BVBA A en de BVBA B bezitten elk 50 % van de aandelen van de BVBA C, die enkel de gezinswoning aanhoudt die 
door het echtpaar wordt bewoond.

Organogram
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Voorgelegde verrichtingen

Om allerlei redenen wenst mevrouw X alle onroerende goederen die thans in het bezit zijn van de BVBA A en de BVBA C 
alsook de beleggingsportefeuille van de BVBA A, over te hevelen naar haar privé-vermogen en de dienstverleningsactiviteit 
van de BVBA A verder te zetten onder een andere  vennootschapsvorm (VOF of Comm.V). Daartoe worden volgende 
stappen overwogen:

1. Verkoop van de aandelen van de BVBA C door de BVBA B aan de BVBA A
2. Geruisloze fusie waarbij de BVBA C wordt overgenomen door de BVBA A
3. Partiële splitsing van de BVBA A waarbij de dienstverleningsactiviteit wordt overgedragen aan een nieuw op te richten 

vennootschap en waarbij de onroerende goederen en de beleggingsportefeuille worden behouden bij de BVBA A
4. Vereffening van de BVBA A

Organogram na stap 1 (verkoop van aandelen)

Organogram na stappen 2 en 3 (geruisloze fusie en partiële splitsing)
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Organogram na stap 4 (vereffening van de BVBA A)

Standpunt DVB

Inzake inkomstenbelastingen

De DVB is van mening dat de opeenvolgende rechtshandelingen en inzonderheid de partiële splitsing gevolgd door 
de vereffening van de BVBA A een fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, § 1, eerste lid, WIB 92 uitmaken waarbij 
artikel 269, § 1, 1°, WIB 92 (25 % roerende voorheffing op een dividenduitkering) wordt gefrustreerd omwille van de 
hiernavolgende redenen:

1. de activiteit van de BVBA A bestaat uit een dienstverlenende activiteit (hoofdzaak);

2. de inkomsten die deze activiteit heeft gegenereerd werden belegd in onroerende goederen en een beleggingsportefeuille, 
maw het beheer van de onroerende goederen en de beleggingsportefeuille is in essentie het gevolg van de 
dienstverlenende activiteit (bijzaak);

3. ingevolge de artikelen 5a en 7, alinea 4 van de Programmawet van 28 juni 2013 wordt de roerende voorheffing op 
liquidatieboni met ingang van 1 oktober 2014 opgetrokken van 10 % naar 25 %;

4. het feit dat de dienstverlenende activiteit (hoofdzaak) wordt overgedragen aan en verdergezet in een nieuw opgerichte 
vennootschap toont aan dat het niet de bedoeling is om de activiteit van de BVBA A daadwerkelijk stop te zetten 
maar daarentegen de met de winsten van deze activiteit verkregen onroerende goederen en geldbeleggingen nog 
vóór 1 oktober 2014 uit te keren aan mevrouw X tegen een tarief inzake roerende voorheffing van 10 % in het kader 
van een invereffeningstelling;

5. de door de aanvrager vooropgestelde doelen kunnen eveneens worden bereikt door na de fusie de onroerende 
goederen en geldbeleggingen  middels een dividenduitkering in natura uit te keren aan mevrouw X en nadien de 
vennootschapsvorm van de BVBA A te wijzigen in een VOF of een Comm.V;

6.  de aanvrager heeft geen overtuigende niet-fiscale motieven aangevoerd omtrent de keuze van de opeenvolgende 
rechtshandelingen, inzonderheid wat de partiële splitsing gevolgd door de vereffening van de BVBA A betreft.
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Inzake registratierechten

Op het ogenblik van de vereffening van de BVBA A zal:

1. de toebedeling van de onroerende goederen die door de BVBA A werden aangekocht, aan de enige vennoot/oprichter 
van de BVBA A, mevrouw X, aan het algemeen vast recht van artikel 11 Vlaams W.Reg. worden onderworpen;

2. de toebedeling van de gezinswoning die door de BVBA C werd aangekocht, aan de enige vennoot/oprichter van de 
BVBA A, mevrouw X, aan het verkooprecht van artikel 44 Vlaams W.Reg. worden onderworpen, aangezien mevrouw 
X op het ogenblik van de aankoop geen vennoot van de BVBA C was.

Voor wat betreft het samenspel van het geheel van rechtshandelingen bestaande uit de partiële splitsing van de BVBA A 
waarbij de dienstverlenende activiteit in een nieuwe vennootschap wordt ondergebracht en de onroerende goederen en 
de beleggingsportefeuille behouden blijven in de BVBA A, gevolgd door de vereffening van de BVBA A met toebedeling 
van de onroerende goederen aan mevrouw X, wordt gesteld dat deze niet als fiscaal misbruik in de zin van artikel 18,§ 
2, eerste lid, Vlaams W.Reg. kan worden aangemerkt aangezien de belastingplichtige door deze verrichtingen geen 
fiscaal voordeel doet. Voor de toepassing van artikel 129, tweede lid, Vlaams W.Reg. maakt de administratie immers 
geen onderscheid naargelang de toebedeling van de onroerende goederen van de vennootschap aan de vennoten 
wordt gedaan ingevolge de ontbinding van de vennootschap of tijdens haar bestaan. De verschuldigde rechten zijn in 
beide hypothesen dezelfde.

Casus 5

Controlewijziging 

Situatieschets

Belco A is een vastgoedvennootschap met als enige activum een kantoorgebouw dat verhuurd wordt aan 7 huurders. 
De aandelen van vennootschap A zijn in het bezit van de heer X.

Organogram



103Jaarverslag DVB 2014

Voorgelegde verrichting

De huidige aandeelhouder, de heer X, is bejaard en wenst zijn activiteiten stop te zetten. Hij wenst zijn aandelen over te 
dragen aan de heren Y en Z (derde partijen). Na de overname van de aandelen door de heren Y en Z zal Belco A haar 
enig onroerend goed verkopen. Er zal worden geopteerd voor de gespreide taxatie van de gerealiseerde meerwaarde 
als bedoeld in artikel 47 WIB 92 en de verkoopprijs zal worden herbelegd in onroerende goederen.

Organogram na de verrichting

Standpunt DVB

De DVB is van mening dat de controlewijziging van Belco A niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften in de zin van artikel 207, derde lid, WIB 92 omwille van volgende overwegingen:

1. de huidige activiteit, met name de verhuur van het kantoorgebouw, wordt niet verder gezet aangezien het onroerend 
goed onmiddellijk na de controlewijziging wordt verkocht waardoor Belco A enkel nog cash overhoudt;

2. door de verrichting wordt vermeden dat de heer X, na verkoop van het onroerend goed, zijn vennootschap moet 
vereffenen met als gevolg dat zowel vennootschapsbelasting (de meerwaarde op het onroerend goed bedraagt meer 
dan de fiscaal overdraagbare verliezen) als roerende voorheffing wordt vermeden;

3. door de verrichting kan worden geopteerd voor de gespreide taxatie van de meerwaarde (in tegenstelling tot het geval 
waarin zou worden overgegaan tot de vereffening van Belco A) zodat Belco A de komende jaren geen belastbare 
basis zal hebben door de aftrek van haar fiscaal overdraagbare verliezen.

Casus 6

Controlewijziging

Overzicht van de toestand

Vennootschap A is een vastgoedvennootschap met als enige actief een erfpacht op een gebouw.  Vennootschap A is 
een filiaal van de vennootschappen B en C.

Vennootschap A heeft geen personeel en het beheer van de erfpachtovereenkomst wordt contractueel volledig uitbesteed 
aan derden.
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De kredietmaatschappij D heeft aan vennootschap A een lening toegestaan van X miljoen euro voor het herfinancieren 
van de bestaande schulden van vennootschap A.
De kredietmaatschappij D beschikt over een hypotheek op het gebouw en een pand op de aandelen van vennootschap A.

Organigram

Voorgenomen verrichtingen

De voorgenomen verrichtingen zijn:

Stap 1: Verkoop door de vennootschappen B en C van de aandelen van vennootschap A aan de kredietmaatschappij 
D tegen de prijs van 1 euro.

Stap 2: Inbreng van een deel van de schuldvordering ten belope van Y miljoen euro tegen nominale waarde in het 
kapitaal van vennootschap A.  Deze inbreng wordt volledig vergoed door nieuwe aandelen die worden uitgegeven door 
vennootschap A.

Na de voorgenomen transacties ziet de structuur van de groep er als volgt uit:
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Standpunt van de DVB

Uit de feiten blijkt het volgende:

1. Vennootschap A heeft geen personeel vóór de verandering van de controle en ook niet na de verandering van de 
controle;

2. De bezettingsgraad van het gebouw daalt constant en er worden nog alleen huurovereenkomsten voor korte termijn 
afgesloten; 

3. Aan het gebouw moeten werken worden uitgevoerd die van een dergelijke omvang zijn dat vennootschap D, 
aandeelhouder van vennootschap A, een andere activiteit overweegt dan deze die momenteel wordt uitgeoefend door 
vennootschap A.  Het is overigens niet uitgesloten dat het gebouw wordt afgebroken en opnieuw wordt opgebouwd.

4. De verrichting vormt een potentieel misbruik inzake registratierechten;

5. De verrichting lijkt eerder op een verkoop dan op een overname van een activiteit van een vennootschap in moeilijkheden. 

De aanvrager heeft niet kunnen aantonen dat de verandering van controle beantwoordt aan rechtmatige financiële of 
economische behoeften in de zin van artikel 207, 3e lid van het WIB92.

7.1.12 Aftrek voor risicokapitaal 

Situatieschets

De vraag betrof de bevestiging dat de deelneming in de fiscaal transparante dochtervennootschap niet in mindering 
moet worden gebracht van het risicokapitaal voor de berekening van de aftrek voor risicokapitaal of dat het eigen 
vermogen van de fiscaal transparante vennootschap mag toegevoegd worden aan het eigen vermogen van de Belgische 
vennootschap voor de berekening van de notionele interestaftrek.

Schema
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Voorgelegde verrichting

De Belgische vennootschap overwoog om haar liquide middelen te converteren in een vreemde munt en deze aan te 
houden binnen een dochtervennootschap met rechtspersoonlijkheid die de vreemde munt als functionele munt aanneemt 
en die fiscaal transparant is. 

De deelneming in de dochtervennootschap zou door de Belgische vennootschap conform het Belgisch boekhoudrecht 
geboekt worden als financiële vaste activa (FVA).

Volgens de aanvrager zou een strikte lezing van artikel 205ter, § 1, tweede lid, a) WIB 92 impliceren dat de deelneming in 
de fiscaal transparante dochtervennootschap in mindering komt van het risicokapitaal van de Belgische vennootschap.

Dit is niet in overeenstemming met de ratio legis van de notionele interestaftrek en is niet bedoeld door de wetgever. De 
uitsluiting van artikel 205ter, § 1, tweede lid, a) WIB 92 is bedoeld om aftrekken in cascade te voorkomen. Aangezien 
de dochtervennootschap fiscaal transparant is bestaat er in casu geen risico op een aftrek in cascade. De uitsluiting 
van de deelneming uit de basis waarop de notionele interestaftrek berekend wordt heeft dan ook geen zin in het licht 
van de doelstelling van de wetgever en is er zelfs mee in strijd.

Een strikte lezing van artikel 205ter, § 1, tweede lid, a) WIB 92 zou bovendien tot het onlogische resultaat leiden dat 
het eigen vermogen van de Belgische vennootschap dat in de dochtervennootschap werd ingebracht, in de praktijk 
nergens in aanmerking zou komen voor de toepassing van de notionele interestaftrek, noch in hoofde van de Belgische 
vennootschap, noch in hoofde van de dochtervennootschap (die een Belgisch inwoner is).

Standpunt DVB

De tekst van artikel 205ter, § 1, tweede lid, a) WIB 92 is duidelijk en mag niet geïnterpreteerd worden.

Derhalve kon de DVB geen gunstig gevolg geven aan het verzoek van de aanvrager.

7.1.13 Abnormaal of goedgunstig voordeel

Situatieschets

Er werd gevraagd te bevestigen dat de gedeeltelijke kwijtschelding van schuldvorderingen geen verkregen abnormaal of 
goedgunstig voordeel uitmaken in de zin van de artikelen 79 en 207, tweede lid WIB 92 ten name van D en E, dat het niet 
kwijtgescholden deel van de schuldvorderingen naar aanleiding van de deficitaire vereffening en ontbinding van D en E 
geen belastbare materie doet ontstaan in de zin van artikel 185 § 1 WIB 92 ten name van D en E en dat de kwijtscheldingen 
en het boekhoudkundig verlies gerealiseerd bij de liquidatie op de nog openstaande schulden aftrekbare beroepskosten 
uitmaken in de zin van artikel 49 WIB 92 bij G en B; dat de symmetrische inbrengen niet aanzien kunnen worden als 
een  kwijtschelding van schuldvorderingen en dat het ingebrachte nominale bedrag van de schuldvorderingen integraal 
aan te merken is als fiscaal gestort kapitaal in de zin van artikel 184 WIB 92; dat de gerealiseerde minderwaarde bij de 
verkoop van de schuldvorderingen aan marktwaarde een fiscaal aftrekbare beroepskost uitmaakt in de zin van artikel 
49 WIB 92 ten name van C en G en dat het boekhoudkundig verlies dat B zal lijden naar aanleiding van de liquidatie 
van D en E een fiscaal aftrekbare beroepskost uitmaakt in de zin van artikel 198 § 1, 7 juncto § 2 WIB 92 voor zover 
het een verlies aan gestort kapitaal betreft. Bovendien wensten de aanvragers de bevestiging dat alle vooropgestelde 
transacties door voldoende andere motieven verantwoord zijn dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin 
van artikel 344 § 1 WIB 92.
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Schema 

Voorgelegde verrichting

B en G zullen hun schuldvordering op D onvoorwaardelijk kwijtschelden ten belope van de fiscale latenties van D. Daarna 
zal D deficitair vereffend worden.

B zal haar schuldvordering op haar dochter E onvoorwaardelijk kwijtschelden ten belope van de fiscale latenties van E. 
Daarna zal E deficitair vereffend worden.

Met betrekking tot de vennootschap F zal B haar schuldvordering z tegen nominale waarde inbrengen in het kapitaal 
van F in ruil voor nieuwe aandelen F waarvan het aantal wordt berekend op basis van de nominale waarde van de 
schuldvordering, zodat er sprake zal zijn van een symmetrische inbreng. 

Aangezien na de symmetrische inbreng F nog steeds een negatief eigen vermogen zal hebben, zal haar grootmoeder 
B nog een bijkomende kapitaalverhoging in cash doen.

G zal de schuldvordering x die ze heeft op B verkopen tegen marktwaarde aan A, waardoor G een minderwaarde zal 
realiseren.
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C zal haar schuldvordering y die ze heeft op B eveneens verkopen tegen marktwaarde aan A. Hierdoor zal C een 
minderwaarde realiseren.

Daarna zal A de schuldvordering w die ze heeft op B en de schuldvorderingen x en y inbrengen in het kapitaal van B 
tegen nominale waarde in ruil voor nieuwe aandelen B waarvan het aantal wordt berekend op basis van de nominale 
waarde van de schuldvorderingen, zodat er hier eveneens sprake zal zijn van een symmetrische inbreng.

Standpunt DVB

In eerste instantie werden er asymmetrische inbrengen voorgesteld waarbij schuldvorderingen werden ingebracht tegen 
nominale waarde in het kapitaal van de schuldenaar terwijl bij de inbrengende vennootschap de in ruil voor de inbreng 
verkregen aandelen werden berekend op basis van de veel lagere marktwaarde van de schuldvorderingen. De DVB 
aanvaardt bij de gewezen schuldeiser slechts een aftrekbaar verlies of aftrekbare minderwaarde indien deze vorderingen 
een lagere werkelijke waarde bezitten dan de boekwaarde en de kapitaalvorming bij de gewezen schuldenaar ook gebeurd 
is voor deze werkelijke waarde (symmetrische benadering). De aanschaffingswaarde van de aandelen die voortkomen uit 
de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte vorderingen. Gebeurt de 
waardering van de inbreng van de vorderingen bijgevolg tegen nominale waarde, dan kan er bij de gewezen schuldeiser 
geen aftrekbare minderwaarde in de zin van artikel 49 WIB 92 worden aanvaard. 

De DVB kon de verrichting zoals daarna werd voorgesteld evenmin aanvaarden omdat:

(i) de gedeeltelijke kwijtschelding van schuldvordering door G ten opzichte van D een kwijtschelding door een 
zustervennootschap betreft;

(ii) de schuldvordering die B wenst kwijt te schelden ten opzichte van D geen schuldvordering van B betreft maar een 
schuld die B heeft ten opzichte van D. B zou deze schuld terugbetalen aan D terwijl B een negatief eigen vermogen 
heeft en dus zelf in de problemen zit;

(iii) B haar schuldvordering op E wil kwijtschelden terwijl ze zelf in de problemen zit;
(iv) de schuldvordering z die B heeft ten opzichte van F een lening betreft die werd toegestaan aan F op het moment 

dat B een negatief eigen vermogen heeft;
(v) B nog een bijkomende kapitaalverhoging in cash bij haar kleindochter F wenst te doen terwijl ze zelf in de problemen 

zit;
(vi) en omdat G door de minderwaarde die ze op de vordering x zal realiseren ten gevolge van de verkoop aan marktwaarde 

onder de alarmbelprocedure zal terechtkomen.

7.1.14 Transfer Pricing

Casus 1

Abnormaal of goedgunstig voordeel 

Situatieschets

In jaar n heeft vennootschap X de resterende 40% van de aandelen in vennootschap Y aangekocht van derde partijen 
waardoor zij 100% eigenaar van Y is geworden.

Teneinde over te gaan tot een operationele integratie wenst X in het begin van jaar n+1 het handelsfonds van Y over 
te kopen.
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Tijdens de onderhandelingen van de aankoop van de resterende participaties van de aandelen van Y van de derde partijen 
werd een waarderingsmodel voor de aandelen van Y overeengekomen op basis van financiële multiples vermenigvuldigd 
met een inschatting van de toekomstige gemiddelde jaarlijkse EBITDA van Y. Gezien dit model gebruikt werd in jaar 
n en gezien de verkoop van het handelsfonds door Y aan X zou doorgaan begin boekjaar n+1 zou Y willen gebruik 
maken van dezelfde waarderingsmethode voor het bepalen van de marktconforme prijs voor het handelsfonds. Y zou 
het waarderingsmodel waar nodig updaten met de cijfers over boekjaar n.

Schema of organogram

Voorgelegde verrichting(en)

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te bekomen dat (i) de verkoop door Y van haar handelsfonds geen aanleiding 
geeft tot de toekenning van een abnormaal of goedgunstig voordeel door X in de zin van artikel 26 WIB 92 en artikel 
49 WIB 92 (ii) de verkoop door X van haar handelsfonds geen aanleiding geeft tot de verkrijging van een abnormaal of 
goedgunstig voordeel door X in de zin van artikel 79 WIB 92 en artikel 207 WIB 92.

Standpunt DVB

De DVB stelde vast dat Y beschikte over aanzienlijke verliezen en stelde zich bijgevolg de vraag of de voorgelegde 
verrichtingen niet louter worden uitgevoerd omwille van fiscale redenen.  Via bv. een (geruisloze) fusie zou Y immers een 
deel van haar verliezen niet meer kunnen recupereren. Tevens werden vragen gesteld over een mogelijke “debt push 
down” en “step up” problematiek. 

Inzake de waardering was de DVB van oordeel dat de verwerving van 40% van de aandelen niet zomaar kon worden 
geëxtrapoleerd naar de waardering van het handelsfonds. 

Aanvrager liet na het eerste overleg weten niet te zullen overgaan tot het indienen van een formele rulingaanvraag.
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Casus 2

Situatieschets

De Belgische vennootschap X heeft buiten West-Europa een vennootschap opgericht die zal ageren als ‘contract 
manufacturer’ voor vennootschap X en hiervoor een vergoeding zal krijgen van vennootschap X gelijk aan de terugbetaling 
van enerzijds haar gebudgetteerde bedrijfskosten verhoogd met een mark-up van a% en anderzijds haar financiële kosten.

De aanvrager wenst te weten in hoeverre vennootschap X tevens bovenop de cost-plus vergoeding een gedeelte van 
de location saving (die voortkomt uit het feit dat de loonkost in het land van vestiging van de contract manufacturer 
aanzienlijk lager is dan in België) dient toe te kennen aan de contract manufacturer. 

Schema of organogram

Voorgelegde verrichting(en)

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen waarin wordt bevestigd dat de voorgestelde 
vergoedingen die aan Y gedaan zullen worden geen abnormaal of goedgunstig voordeel doen ontstaan conform art. 
26, 79 juncto 207 WIB en voldoen aan de ‘arm’s length’-norm zoals bepaald in artikel 185, §2, a) WIB. 
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Standpunt DVB

De DVB was niet akkoord met de door de aanvrager voorgestelde mark-up van a%, noch met de toewijzing van 
enige location saving, noch met de kostenbasis waarop de mark-up zou worden berekend omwille van het feit dat de 
voorgestelde vergoedingswijze door aanvrager onderbouwd was met een TP-studie waarin een selectie van West-
Europese vennootschappen als comparables werd weerhouden.  De DVB heeft de studie van aanvrager overgedaan, 
doch heeft gezocht naar vergelijkbare vennootschappen in het land (en omringende landen) waar vennootschap Y 
gevestigd was.  Op basis van deze studie werd een mark-up van b% voorgesteld op werkelijke bedrijfskosten.  

De DVB was in casu ook van oordeel dat de initiële aangerekende interestlast van X aan Y niet terug mocht doorgerekend 
worden naar X via de vergoeding voor het maakloonwerk.  Volgens de DVB zijn dit in casu twee aparte intragroepsverrichtingen 
die los van mekaar dienen bekeken te worden.  Bovendien werd bij de door de DVB uitgevoerde search naar comparables 
rekening gehouden met de D/E ratio van vennootschap Y. 

Casus 3

Situatieschets

Een Belgische vennootschap staat in voor de logistieke en aankoopdiensten van de groep waartoe ze behoort.  Dit shared 
service center rekent hiervoor een vergoeding aan op basis van haar werkingskosten (hoofdzakelijk personeelskosten, 
kantoorkosten, algemene overheadkosten) verhoogd met een marktconforme mark-up.

Schema of organogram
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Voorgelegde verrichting(en)

De aanvraag strekt ertoe te vernemen of de voorgestelde cost plusvergoeding een marktconforme vergoeding is voor de 
te verrichten logistieke en aankoopdiensten ten behoeve van de groepsleden. Daarnaast wenst de aanvrager zekerheid 
dat de buitenlandse groepsvennootschappen noch over een materiële noch over een personele vaste inrichting in België 
beschikken overeenkomstig art. 5 van het OESO-Modelverdrag en artikel 229, WIB 92. 

Standpunt DVB

Er werd vastgesteld dat de onderneming overgekapitaliseerd is gelet op haar activiteiten en risicoprofiel.  De onderneming 
beschikt ook over x mio euro aan vorderingen, hoodzakelijk vorderingen in rekening-courant via de cash pool op een 
andere Belgische groepsvennootschap waarop een zeer kleine interest wordt aangerekend. 

De vordering in rekening-courant, die reeds sinds 2008 voor hetzelfde bedrag in de jaarrekening vermeld is, wordt door 
de DVB eerder aanzien als een lange termijn vordering.  De DVB kan dit gegeven niet negeren zelfs niet in het geval 
noch de vordering noch het interestpercentage voorwerp uitmaken van de aanvraag. Het team vroeg de aanvrager meer 
duidelijkheid hieromtrent maar kreeg geen reactie van de aanvrager.

Casus 4

Voorgelegde situatie stemt niet overeen met de realiteit inzake dragen van risico’s 

Situatieschets

De aanvraag had betrekking op:

 de door een binnenlandse vennootschap van een multinationale groep (Belco 1) ontvangen vergoeding voor 
dienstverlening inzake intragroep aankoop (cost-plus), de dienstverlening inzake intragroep verkoop- en distributie 
(cost-plus), en gepresteerde administratieve diensten (cost-plus);

 de door deze vennootschap intragroep betaalde aankoopprijs aan een financiële entiteit opgericht ten behoeve van 
de groep (aankoop tegen een prijs gelijk aan de verkoopprijs min de vergoeding - gelijk aan een percentage op de 
bedrijfskosten - voor de binnenlandse vennootschap);

 de vergoeding ontvangen door een andere binnenlandse vennootschap van dezelfde groep (Belco 2) voor dienstverlening 
inzake intragroep aankoop (cost-plus)
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Schema 

Voorgelegde verrichtingen

De aanvragers wensten een verlenging te verkrijgen van een voorheen verleende voorafgaande beslissing waarbij 
de bevestiging werd gevraagd dat de vergoedingen en aankoopprijzen die werden toegepast door de Belgische 
vennootschappen voor de intragroep-transacties marktconform waren.

Standpunt DVB

Het team heeft twijfels geuit over de correctheid van het verrekenprijsbeleid van de groep omdat:

 belangrijke ondernemingsrisico’s werden toebedeeld aan entiteiten zonder personeel; 

 de Luxemburgse aankoopvennootschap binnen de groepsstructuur zogezegd verantwoordelijk was voor de uitoefening 
van alle functies en risico’s maar nagenoeg over geen personeel beschikte;

 binnen de groep geen duidelijk verband kon worden aangeduid tussen de plaats waar de winsten werden gerealiseerd 
en de plaats van “waarde creatie”.
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Het behandelende team van de DVB vroeg zich af of de Belgische entiteiten wel marktconform vergoed werden voor 
de door hen uitgeoefende functies, omdat geen eenduidig antwoord werd gegeven op de vraag binnen welke entiteit 
de restwinst diende te worden gerealiseerd. 

Dienaangaande was het team niet akkoord met de mening van aanvrager dat de restwinst toekwam aan Luxco, die 
uiteindelijk enkel een financieringsvehikel  (zonder personeel) was en geen risico’s kon dragen inzake de business zelf. 

De aanvrager heeft na deze discussie geen formele aanvraag ingediend.

Verrekenprijzen – Abnormaal of goedgunstig voordeel – Arms length beginsel

De aanvraag betreft het hanteren van een nieuwe verrekenprijspolitiek als gevolg van de wijziging van het operationele 
model binnen de groep.

De Belgische entiteit van de groep die de betrokken partij is in de aanvraag, is voor België de verdeler van de producten 
van de groep.

Door haar functionele profiel is de Belgische vennootschap een weinig risicovolle verdeler en daarom stelt de aanvrager de 
toepassing voor van een operationele marge die overeenkomt met x% van de verkopen.  Op basis van het voorgestelde 
profiel wordt deze vergoeding, die het resultaat is van een verrekenprijsstudie, niet opnieuw ter discussie gesteld.

Bij een nazicht van de inlichtingen die door de aanvrager werden gegeven, heeft de DVB vastgesteld dat de operationele 
marge van de vennootschap enorm is gestegen in de loop van de jaren 2007 tot 2012. 

In deze periode is de operationele marge bijna verdrievoudigd terwijl de omzet van de vennootschap stabiel is gebleven.

Men heeft de vraag geopperd van een eventuele aanvullende vergoeding voor overdracht van intangibles (exit tax) of van 
een eventuele vergoeding voor contractbreuk, verbonden met het vastgestelde verlies van resultaten (de voorgestelde 
marge van x% vertegenwoordigt bijna een kwart van de waargenomen marge in 2012).

De aanvrager is van oordeel dat het hanteren van een manier van vergoeden die is aangepast aan het nieuwe operationele 
model, mogelijk is zonder de betaling van enige compensatie. 

Volgens de aanvrager werd het operationeel model sinds 2008 progressief gewijzigd zonder dat het vergoedingenbeleid 
werd aangepast.  Volgens de aanvrager is de toepassing van de nieuwe verrekenprijspolitiek slechts een aanpassing 
die verband houdt met deze wijzigingen.

De DVB deelt de mening van de aanvrager niet aangezien het niet mogelijk is om a posteriori de functionele wijzigingen 
die zich sinds 2008 hebben voorgedaan te verifiëren daar ze immers geen gevolgen hebben gehad op het vlak van 
tewerkstelling.   

Verrekenprijzen – Abnormaal of goedgunstig voordeel

Er werd aan de Belgische vennootschap A behorend tot de groep Y een voorafgaande beslissing (2012.199) verleend 
met betrekking tot de vergoeding van informaticadiensten verleend aan verschillende verbonden ondernemingen die in 
Europa zijn gevestigd. De vergoeding wordt bepaald volgens de cost plus-methode. Een mark-up van x % werd 
beschouwd als een vergoeding volgens het arm’s length-principe.
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De groep wil in een Europees land een onafhankelijke groep personen oprichten en A verzoekt om haar diensten at cost 
te kunnen doorfactureren aan de leden van de onafhankelijke groep personen om te voldoen aan de wetgeving van het 
land van de onafhankelijke groep personen.  

De winstmarge van x % zou aldus worden geïntegreerd in de belastbare basis van A als abnormaal of goedgunstig 
voordeel.

De DVB stemt niet in met de at cost doorfacturering en het opnemen van de marge bij de verworpen uitgaven maar 
acht het noodzakelijk dat er doorfacturering van de mark-up moet worden toegepast.

De aanvrager doet afstand van zijn aanvraag.      

Tantièmes – Verrekenprijzen – Abnormaal of goedgunstig voordeel

De vennootschap X is verantwoordelijk voor het management van de cashflow van de groep Y en is in het bijzonder 
cash pool leader binnen de groep.

X is het moederbedrijf van de werkvennootschappen van de groep: een handelsvennootschap A die de rol speelt van 
hoofdaannemer, productievennootschappen en handelsmaatschappijen.  

X was het slachtoffer van een aanzienlijke afpersing.

Er werd een provisie voor bijzondere lasten gevormd.

Opdat X zou kunnen overleven, wil de groep X benoemen tot bestuurder van A (de meest winstgevende vennootschap) 
en hem jaarlijks een tantième toekennen om op die manier de schuld aan te zuiveren.

Dit tantième is een aftrekbare last in hoofde van A en een belastbaar inkomen in hoofde van X, met mogelijkheid tot 
aanrekening van de verliezen. 

De DVB was van mening dat de uitkering van tantièmes in dit geval een abnormaal of goedgunstig voordeel opleverde. 
Het is immers de groep die omwille van de fiscale context waarin X en A zich bevinden, tot de uitkering van tantièmes 
heeft beslist. 

Deze uitkering van tantièmes werd in het verleden nooit overwogen en het bedrag toont aan dat de bedoeling hiervan 
van fiscale aard is.

Daarenboven werd de vennootschap benoemd tot bestuurder van A voor het belang van de zaak.

Een herkwalificatie in uitkering van dividenden wordt eveneens niet uitgesloten.

Een andere mogelijkheid die door de aanvrager werd voorgesteld bestond erin de bijzondere last opnieuw aan te rekenen 
aan de groepsvennootschappen die gebruikmaken van de diensten van X.

De DVB was van mening dat dit voorstel van herfacturatie niet kon worden gerechtvaardigd op het vlak van de 
verrekenprijzen, aangezien de opgelopen schade niet in verband staat met de diensten die door X werden geleverd in 
het kader van het mandaat dat haar door de groepsvennootschappen werd gegeven.
In dit dossier werd nooit een formele aanvraag ingediend.
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7.1.15 Aftrek voor octrooi-inkomsten 

Situatieschets

De buitenlandse vennootschap Y, die een licentie had bekomen bij een derde partij, geeft een sublicentie aan de 
Belgische vennootschap X.  X heeft gedeeltelijk met behulp van derden die voor rekening van X werkten, R&D activiteiten 
uitgevoerd die aanleiding hebben gegeven tot verbeteringen en nieuwe octrooien.  X zal de zelf geproduceerde producten 
voornamelijk aan verschillende verkoopfilialen van de groep verkopen.  Deze verkoopfilialen zullen de producten op hun 
beurt aan onafhankelijke derden verkopen.

Schema of organogram 

Voorgelegde verrichting(en)

Er wordt gevraagd of (i) X in aanmerking kan komen voor de aftrek voor octrooi-inkomsten inzake de inkomsten die 
worden verkregen bij de commercialisatie van bepaalde producten waaraan zij verbeteringen heeft aangebracht waarvoor 
zijzelf octrooien heeft bekomen (ii) de inbegrepen royalty kan worden bepaald als een percentage op de verkopen van 
de verkoopvennootschappen naar derden toe.

Standpunt DVB

De analyse van de DVB wees uit dat de octrooien in aanmerking konden komen voor aftrek voor octrooi-inkomsten 
maar de DVB kon niet akkoord gaan met de basis waarop het percentage van de inbegrepen royalty werd berekend, 
noch met het voorgestelde percentage.  De DVB was van oordeel dat de berekeningsbasis van de inbegrepen royalty 
de verkopen van X aan de groepsvennootschappen dient te zijn en vond het voorgestelde percentage op basis van een 
zelf uitgevoerde income approach en CUP analyse te hoog.
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7.1.16 Verkoop van aandelen – fiscaal misbruik

De aandelen van een vennootschap, die ingevolge enkele voorafgaande verrichtingen enkel nog een gebouw aanhoudt 
en geen enkele activiteit meer uitoefent, worden verkocht door een natuurlijke persoon aan een derde-verkrijger. 

De verkoop van de aandelen heeft inzonderheid tot doel de vennootschapsbelasting op de meerwaarde met betrekking 
tot het gebouw (misbruik van artikel 192 WIB 92) en de aanslag in de personenbelasting van de uit de vereffening van 
de vennootschap voortvloeiende bonus (misbruik van artikel 18, 2° ter, WIB 92) te ontwijken.

De DVB is van mening dat een dergelijke verkoop van aandelen tot een fiscaal misbruik als bedoeld in artikel 344, § 1, 
WIB 92 leidt. 

Beginsituatie

Verrichting die werd gerealiseerd
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Verrichting die werd ontweken
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7.2.1 Inbreng uit eigen vermogen in gemeenschappelijk vermogen gevolgd door schenking 
aan een kind 

Situatieschets

De heer en mevrouw  X – Y hebben samen een woning gebouwd op grond van mevrouw Y (verkregen uit erfenis). De 
gebouwen werden opgericht met gelden uit het gemeenschappelijk vermogen. Gelet op het recht van natrekking zijn 
de gebouwen nu eigendom van mevrouw Y. 

Situatie voor de verrichting

7.2 Registratie- en Successierechten

Voorgelegde verrichting

Inbreng door de vrouw van de grond en de woning in het gemeenschappelijk vermogen (GV), gevolgd door een schenking 
door beide echtgenoten, uit het gemeenschappelijk vermogen, aan het kind.



120 Jaarverslag DVB 2014

Situatie na de verrichting

Standpunt DVB

De AAPD-circulaire 5/2013 van 10 april 2013 (antimisbruik) is formeel: Inbreng van een goed in het gemeenschappelijk 
vermogen door één echtgenoot onmiddellijk of binnen een korte tijdspanne gevolgd door de schenking van dit goed door 
beide echtgenoten frustreert de heffingsgrondslag en progressiviteit van het schenkingsrecht (art. 131 W. Reg.) en kan 
bijgevolg als fiscaal misbruik worden beschouwd, tenzij de belastingplichtige afdoende niet-fiscale motieven aantoont. 
Er is in casu eenheid van opzet, zodat vermoed kan worden dat de verrichting enkel gebeurt om de progressiviteit 
van het schenkingsrecht te ontwijken. De belastingplichtige dient te bewijzen dat de keuze voor de inbreng in het 
gemeenschappelijk vermogen verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van hogere schenkingsrechten. 
Volgens partijen is door onachtzaamheid van partijen en door natrekking het gebouw een eigen goed van mevrouw Y 
geworden. Volgens de DVB is dit onvoldoende als niet-fiscale motivering en het vereiste tegenbewijs werd bijgevolg 
niet geleverd.
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7.2.2 Beding van aanwas 

Situatieschets

Een kinderloos echtpaar, gehuwd onder scheiding van goederen, waarbij de echtgenoten elk een effectenportefeuille 
hebben. De man oefent een vrij beroep uit en de vrouw is huisvrouw.
 
Situatie voor de verrichting

Voorgelegde verrichting

Ze wensen beding van aanwas tussen hen te doen van de effectenportefeuille die elk van hen bezit. De effectenportefeuille 
zou “voor een deel” geërfd vermogen zijn (dus echt eigen vermogen), de rest zijn aanwinsten.

Situatie na de verrichting
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Standpunt DVB

De AAPD-circulaire 5/2013 van 10 april 2013 (antimisbruik) stelt dat tontine- en aanwasclausules op zich beschouwd 
geen fiscaal misbruik zijn, “voor zover ze geen deel uitmaken van een gecombineerde constructie”. Het beding van 
aanwas is een afstand van eigendomsrecht (VE of VG) onder opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de 
mede-eigenaar. Het regelt de overgang van goederen bij het overlijden van een deelgenoot. Naast de burgerrechtelijke 
problematiek (verbod van erfovereenkomsten m.b.t. nog niet opengevallen nalatenschappen) en de niet-beantwoorde 
vraag hoe deze effectenportefeuilles tot stand zijn gekomen, is er eveneens een probleem inzake de niet-fiscale 
motivering: hetzelfde burgerrechtelijk effect kan namelijk ook bereikt worden via de opname van een beding houdende 
huwelijksvoordelen in het huwelijkscontract: alles valt toe aan de langstlevende van beide echtgenoten (maximale 
bescherming van de langstlevende), weliswaar in dit geval onder toepassing van het successierecht. Het enige verschil 
met andere alternatieve doch minder fiscaal vriendelijke oplossingen is dat een beding van aanwas ook valabel is bij 
echtscheiding. Maar in het licht van de clausules die zouden worden toegevoegd aan het voorgestelde beding van 
aanwas (gezamenlijk beheer, vervreemdingsverbod, …) is dit voor de DVB onvoldoende als niet-fiscale motivering en 
het vereiste tegenbewijs werd bijgevolg niet geleverd.

7.2.3 Vereffening en verdeling BVBA

Situatieschets

De NV X koopt eind jaren ’90 een gebouw tot bewoning bestemd en aangewend, wat haar enige onroerend goed activa 
is (geen bedrijfsgebouw). Begin 2014 verkopen de kinderen van de heer A elk hun aandelen in de NV X aan vader zodat 
de heer A enige aandeelhouder wordt. Vermits een NV minstens 2 aandeelhouders moet hebben en 3 bestuurders, en 
deze er vanaf begin 2014 niet meer zijn, wordt enkele maanden later beslist tot omvorming van de NV in een BVBA. 
Tezelfdertijd haakt ook één van de belangrijkste klanten van de nu BVBA X af.

Situatie voor de verrichting

Voorgelegde verrichting

De heer A beslist om de BVBA X te ontbinden en zelf het onroerend goed uit de vereffening/verdeling te verwerven aan 
de betaling van het algemeen vast recht.
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Situatie na de verrichting 

Standpunt DVB

Het betreft de interpretatie van artikel 129 W. reg. In principe wordt de verkrijging van een onroerend goed uit een 
personenvennootschap (BVBA) belast aan het verkooprecht (10%) op grond van de toepassing van art. 129, eerste lid 
W. Reg. Op grond van art. 129, derde lid, 2° W. Reg. zal de verkrijging door een vennoot van een personenvennootschap 
(BVBA) van een onroerend goed voortkomende van de vennootschap evenwel ontsnappen aan het verkooprecht op 
voorwaarde:

a. dat dit onroerend goed door de vennootschap werd verkregen met betaling van het voor verkopingen bepaald 
evenredig registratierecht, en

b. dat het vaststaat dat de verkrijgende vennoot deel uitmaakte van de vennootschap toen laatstgenoemde het onroerend 
goed verkreeg

Het onroerend goed werd destijds echter gekocht door de NV X, rechtsvoorganger van de BVBA X, met betaling van 
het verkooprecht. De DVB is van oordeel dat de omzetting van NV naar BVBA begin 2014 lijkt enkel gedaan werd om 
aan de eerste voorwaarde van dit gunstregime tegemoet te komen. Artikel 130 W. reg. bepaalt immers dat het verkrijgen 
van onroerende goederen uit een vennootschap op aandelen (NV) aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht. 
De DVB meent dat de omzetting naar een BVBA gevolgd door de ontbinding en vereffening slechts ingegeven werd om 
het onroerend goed op een voordelige fiscale manier in het privé-vermogen van de heer A te krijgen.
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7.3.1 Verlaagd btw-tarief voor verwarmingsinstallatie die grotendeels door klant zelf wor-
den geïnstalleerd 

Situatieschets

Aanvrager is een KMO die als hoofdactiviteit het installeren van sanitair en centrale verwarming heeft. In het huidig 
economisch klimaat wordt men steeds meer geconfronteerd met klanten die aan werkuren willen besparen  bij het 
verrichten van bovenvermelde onroerende handelingen.
Het komt dus regelmatig voor dat de klant in belangrijke mate het werk zelf doet bij een installatie waardoor de door 
de aannemer gefactureerde werkuren afnemen. 
  
Schema 

7.3 BTW

Voorgelegde verrichting

Het betreft de toepassing van het verlaagd tarief voor bepaalde werken in onroerende staat cfr. KB nr. 20 rubriek XXXI en 
XXXVIII. Is dit verlaagd tarief van toepassing wanneer de klant de werken zelf verricht, doch onder eindverantwoordelijkheid 
van de aannemer?

Standpunt DVB

Wanneer de aanvrager als aannemer de volledige installatie doet en alle in rubriek XXXI en XXXVIII vermelde voorwaarden 
zijn voldaan, dan kan de volledige facturatie aan het verlaagd tarief van 6% btw gebeuren.

De loutere levering van bestanddelen of gedeelte van bestanddelen van een installatie van centrale verwarming of van 
elektrische of sanitaire installaties, die door de koper zelf aan zijn woning worden gehecht, is niet bedoeld in tabel A of 
tabel B  van de bijlage bij het KB nr. 20 en is derhalve aan het normale btw-tarief van 21 % onderworpen.

Hierbij is het van geen belang dat de verkoper desgevallend voor de levering van de materialen de koper technisch 
advies verleent of gratis de installatie ontwerpt en na de levering al dan niet “moeilijke werken” uitvoert, de door de 
klant geplaatste installatie naziet, afregelt of in gebruik stelt.



7.3.2 Artikel 44, § 2, 4de lid, van het WBTW. Vrijstelling BTW van toepassing op taalcursus-
sen 

Omschrijving van de aanvraag 

Een handelsvennootschap geeft taalcursussen en organiseert taalstages die voor iedereen zijn bestemd (particulieren 
of professionelen). 

Sinds september 2014 zijn deze prestaties volledig onderworpen aan de belasting, rekening houdend met de wijziging 
van artikel 44, § 2, 4de lid, van het WBTW).

De zaakvoerder van deze onderneming beoogt de oprichting van een VZW (waarvan hij bestuurder/zaakvoerder zal zijn) 
die de activiteiten zal overnemen van onderwijs aan particulieren en rechtspersonen zonder het recht op aftrek van de 
BTW, en die als organisatie zonder winstoogmerk de vrijstelling zal genieten die in voornoemde bepaling is voorzien, 
terwijl de BVBA de taalcursussen zal blijven geven, met toepassing van de belasting en het daarbij horende recht op 
aftrek, aan belastingplichtige klanten met het recht op aftrek.

Beide structuren zullen bovendien de lokalen delen alsook een bepaald aantal diensten.

Schema
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Standpunt DVB

De DVB is van mening dat de oprichting van een VZW en de opsplitsing van de activiteiten van de handelsvennootschap 
in principe slechts voortspruit uit een fiscale doelstelling en als misbruik kan worden gekwalificeerd (zie het arrest van 
20 juni 2013, het Europese Hof van Justitie, zaak C-653/11). 
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7.3.3 Kostendelende vereniging naar buitenlands recht - gebruik van de middelen van een 
Belgische vennootschap

Situatieschets

Een internationale groep beoogt de oprichting van een buitenlandse kostendelende vereniging bestaande uit een 
Belgische vennootschap en groepsvennootschappen gevestigd in het buitenland zodat, in de betrekking tussen deze 
vereniging en haar leden, de verleende informaticadiensten de vrijstelling van BTW kunnen genieten.

Eens deze vereniging is opgericht, zal de Belgische vennootschap van de groep informaticadiensten verlenen aan de 
kostendelende vereniging die ze enkel zal “doorfactureren” of ze “in rekening brengen” aan de buitenlandse leden. 
Volgens de gegevens van de aanvrager zou het BTW-stelsel dat van toepassing is in het land waar de vereniging is 
gevestigd, hem in staat stellen om de BTW bij invoer op deze prestaties niet te betalen en ze gedekt door de vrijstelling 
“kostendelende vereniging” te factureren.

De Belgische vennootschap denkt dat de oprichting van deze vereniging geen invloed heeft op haar recht op aftrek in 
België.

Schema 

Standpunt DVB

Voor zover de buitenlandse kostendelende vereniging geen enkel economisch oogmerk heeft (geen eigen 
rechtspersoonlijkheid, geen personeel, geen enkele activa, geen enkele concrete activiteit), is de DVB van mening dat 
de constructie die werd opgezet in strijd is met het opzet van de richtlijn (die het recht op aftrek van de voorbelasting 
slechts toestaat in het geval van outputbelasting op handelingen) en enkel de ontwijking van de belasting tot doel heeft.  
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FOD FINANCIËN - DVB

8. overzicht van de 
redenen tot verzaking



2012.533, 2013.190, 2013.232, 2013.268, 2013.489, 2013.496, 2013.620, 2013.640, 2013.645, 2014.010, 2014.114, 
2014.231, 2014.314, 2014.359, 2014.432, 2014.497, 2013.257, 2013.344, 2013.588, 2013.589, 2014.014, 2014.029, 
2014.030, 2014.048, 2014.070, 2014.074, 2014.218, 2014.373, 2014.509, 2014.550, 2014.011, 2014.163, 2014.478, 
2014.589, 2013.629, 2014.221, 2014.544, 2013.629, 2014.197, 2014.221, 2014.544, 2011.030, 2014.442, 2013.591, 
2014.057, 2014.236, 2014.481, 2014.586, 2013.226,  2013.245,  2013.393

Om de volgende redenen werd aan de bovenvermelde aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing 
verzaakt:

 vooraleer het college een beslissing nam betreffende de onontvankelijkheid, werd aan de aanvraag verzaakt;

 gewijzigde verrichting(en)

 verzaking zonder vermelding van expliciete reden(en)

 geen overeenstemming tussen de DVB en de indiener waardoor verzaakt werd

 vraag behoorde niet tot de bevoegdheid van de DVB
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FOD FINANCIËN - DVB

9. globaal gepubliceerde 
beslissingen / niet 

gepubliceerde 
beslissingen



9.1.1 Transfer Pricing

2013.539 en 2014.095

Met de voorafgaande beslissingen werd o.m. bevestigd dat (i) de vergoedingen die de Belgische financieringsvennootschappen 
zullen betalen aan hun buitenlandse groepsvennootschappen met betrekking tot de door hun uitgegeven hybride 
winstdelende leningen kwalificeren als aftrekbare beroepskosten in toepassing van de artikelen 49, 52, 2°, 54, 55 en 198, 
§ 1, 11° WIB 92 (ii) de door de Belgische vennootschappen toegepaste vergoedingsprincipes en de daaruit voortvloeiende 
betalingen niet kunnen geacht worden een toegekend of ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel uit te maken 
in de zin van de artikelen 26, 79 en 207, tweede lid WIB 92 en de voorwaarden van de betrokken overeenkomsten 
niet afwijken van de voorwaarden die zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen in de 
zin van artikel 185, § 2, eerste lid, a) WIB 92 (iii) de voorgenomen verrichting geen aanleiding zal geven tot een niet 
tegenstelbaarheid aan de fiscale administratie in de zin van artikel 344, § 1 WIB 92.

2013.579, 2013.612, 2013.623, 2014.091, 2014.098, 2014.173, 2014.288, 2014.456, 2014.185 (overwinstrulings)

De “overwinst” – rulings zijn een zuivere toepassing van de OESO richtlijnen inzake verrekenprijzen of transfer pricing 
van juli 2010, inzonderheid 

 de toepassing van het hoofdstuk IX “Business Restructuring” en

 de toepassing van de verrekenprijsmethoden.

In het Belgisch recht liggen deze principes vervat in artikel 185 van het Wetboek inkomstenbelastingen 92.

Aan de hand van een voorbeeld zal de werkwijze toegelicht worden:

Een internationale groep wenst zijn activiteiten te reorganiseren en gaat van een gedecentraliseerd model over naar een 
gecentraliseerd model, het zogenaamde ‘central entrepreneurmodel”.

De DVB kan een dergelijke reorganisatie slechts aanvaarden indien deze economisch nuttig is voor de groep of een 
business unit van een groep of een geografisch deel van een groep. Daarom gaat de DVB steeds na of aan de voorwaarden 
van randnummers 9.57 en 9.58 van de OESO richtlijnen inzake transfer pricing voldaan is.

Kort gezegd betekenen deze randnummers dat de reorganisatie voor de groep economisch nut moet hebben. Dit kan 
bvb betekenen dat de groep, de business unit of het geografisch deel van de groep na de reorganisatie:

 meer winst maakt of

 het tanend marktaandeel terug naar omhoog gaat of

 het verlies gestopt wordt.

Dergelijke reorganisatie houdt bvb in dat de (buitenlandse) deelnemers aan dergelijke reorganisatie een aantal functies 
en risico’s overdragen aan de centrale entrepreneur.

Volgens de OESO richtlijnen dient de vergoeding voor een onderneming o.m. vastgesteld te worden op basis van de 
uitgeoefende functies, gelopen risico’s en ingezette activa. Aangezien bepaalde functies en risico’s overgedragen worden 
aan de centrale entrepreneur dient de ‘arm’s length’ vergoeding van de deelnemers herzien te worden.

9.1 Directe Belastingen
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Deze herziening van de arm’s length vergoeding gebeurt steeds op basis van uitgebreide studies waarbij de vergoeding 
voor deze ondernemingen vergeleken wordt met de vergoedingen voor ondernemingen die dezelfde functies uitoefenen 
en risico’s dragen.

Het is dus duidelijk dat de deelnemers aan de reorganisatie op een arm’s length basis vergoed worden en dit op basis 
van de door hen uitgeoefende functies, gelopen risico’s en ingezette activa na de reorganisatie (zoals ook bepaald wordt 
in hoofdstuk IX van de OESO richtlijnen.

In toepassing van hoofdstuk IX van de OESO richtlijnen inzake verrekenprijzen dient ook nagegaan of de ondernemingen 
die bij de reorganisatie betrokken zijn, geen waardevolle materiële of immateriële goederen overdragen aan de centrale 
entrepreneur. Indien dit het geval is dan dient er een afrekening gemaakt te worden. Voor deze afrekening gebeurt op basis 
van waarderingsverslagen opgesteld aan de hand van gangbare waarderingsmethoden. Ook deze waarderingsverslagen 
worden grondig geanalyseerd door de DVB. Op het bedrag van deze afrekening dient de betrokken onderneming 
belastingen te betalen in het land van vestiging.

Bij dergelijke reorganisaties komen allerlei synergievoordelen tot stand, bvb betere afstemming van de productie, betere 
coördinatie van de marketing, …
Aangezien veel ondernemingen betrokken zijn bij een dergelijke reorganisatie is het onmogelijk om uit te maken aan 
wie deze voordelen (en voor welk deel van deze voordelen) dienen toegerekend te worden.

Wat de vergoeding voor de Belgische centrale entrepreneur betreft wordt eveneens een grondige analyse gemaakt om 
uit te maken welke vergoeding deze onderneming op een stand-alone basis zou moeten ontvangen. Het is immers een 
OESO principe dat je de vergoeding van verbonden ondernemingen dient te bepalen alsof ze geen deel uitmaken van 
een groep (het zogenaamde ‘separate entity’ principe).

Nadat een normale vergoeding, rekening houdende met de uitgeoefende functies, gelopen risico’s en ingezette activa, voor 
de centrale entrepreneur werd vastgelegd, wordt nagegaan of deze vergoeding overeenstemt met de boekhoudkundige winst.

Het gedeelte van de boekhoudkundige winst dat de normale vergoeding overstijgt, is de zogenaamde ‘overwinst’. Het 
is deze overwinst die tijdelijk vrijgesteld wordt in België.

Nog enkele belangrijke opmerkingen bij deze werkwijze:

 zoals reeds gezegd zijn er doorgaans heel wat ondernemingen, verspreid over evenveel landen, betrokken bij een 
dergelijke reorganisatie. Het is voor de DVB dan ook onmogelijk om uit te maken welk deel van de synergiën aan 
welke onderneming in welk land toebehoren en hierover correcte informatie door te geven;

 aangezien dergelijke groepen zeer evolutief zijn in hun samenstelling door overnames, afstotingen, … is het onmogelijk 
om over de verdeling van de voordelen correcte informatie door te geven;

 bij de bepaling van de overwinst houdt de DVB ook rekening met andere fiscale aftrekken zodat geen dubbel gebruik 
wordt gemaakt van fiscale incentives. Zo zal bvb de aftrek voor risicokapitaal ook in rekening worden gebracht voor 
het bepalen van de overwinst;

 de beslissingen worden initieel voor een periode van 5 jaar verleend en kunnen voor nog eens maximaal 5 jaar 
verlengd worden. Er kan immers aangenomen worden dat de voordelen hun uitwerking verloren hebben na 10 jaar;

 bij de mogelijke verlenging, die aangevraagd wordt in het 4de jaar van de initiële beslissing, dienen opnieuw grondige 
studies uitgevoerd te worden;

 aangezien de berekeningen steeds op basis van budgetten worden gemaakt heeft de DVB ook een aantal ‘controlepunten’ 
ingelast om na te gaan of de budgetten overeenstemmen met de realiteit. Zo wordt in het 3de jaar van de initiële 



periode van 5 jaar een eerste controle uitgevoerd. Bij de verlenging in het 4de jaar wordt de volledige analyse 
doorlopen zoals bij de initiële beslissing. Indien er een beslissing wordt genomen voor een 2de periode van 5 jaar, 
wordt een controlepunt voorzien in het 8ste jaar. Indien nodig worden, bij ieder controlepunt en bij de verlenging, 
aanpassingen aan de overwinst aangebracht

 indien een buitenlandse administratie van mening is dat de vergoeding die toegekend wordt aan de onderneming 
die aldaar gevestigd is niet arm’s length is en dus de vergoeding verhoogt, dan kan deze hogere vergoeding niet 
meer beschouwd worden als ‘dubbele’ belasting aangezien dit reeds op voorhand door de Belgische administratie 
werd aangepast;

9.1.2 Ontvangen schadevergoeding – belastbaar inkomen

2014.412

Situatieschets

Nv X werd gerechtelijk aansprakelijk geacht en veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers 
van een ongeval. 

In navolging van het arrest heeft nv X het initiatief genomen om tot een minnelijke schikking te komen met de slachtoffers 
van het ongeval. Op basis van uitgevoerde expertises die de verscheidene schadeposten begroten, werden door nv X 
een aantal dadingen gesloten met en betalingen verricht aan slachtoffers van het ongeval. 

De betrokken slachtoffers zijn geen werknemers van nv X maar hebben hun verwondingen opgelopen tijdens de 
uitoefening van hun beroepswerkzaamheid op de plaats van het ongeval. 

De dadingen hebben betrekking op de gevallen waarbij het slachtoffer als gevolg van het ongeval overleed. Hierbij werd 
een bedrag bepaald enerzijds ter vergoeding van ‘de materiële en morele schade’ en anderzijds een bedrag voor ‘het 
deel van de inkomsten waaruit de weduwe en de eventuele kinderen een persoonlijk voordeel trokken’.

Standpunt DVB 

De DVB is van oordeel dat de vergoeding die wordt uitbetaald aan de nabestaanden van de slachtoffers, met name 
de vergoeding voor ‘het deel van de inkomsten waaruit de weduwe en de eventuele kinderen een persoonlijk voordeel 
trokken’ en de vergoeding toegekend aan de weduwe en de eventuele kinderen van een dodelijk slachtoffer voor ‘de 
morele en materiële schade’, haar oorsprong vindt in de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling en tot doel heeft 
het verlies aan een bijdrage tot het levensonderhoud van de nabestaanden te compenseren. Deze vergoeding moet 
derhalve niet als een belastbaar inkomen worden aangemerkt.

Voormelde vergoedingen kunnen ten name van X als aftrekbare beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB 92 worden 
aangemerkt.

9.1.3 Profit participating loan

2014.171

De voorafgaande beslissing bevestigt enerzijds dat de interesten toegekend door vennootschap A aan de vennootschap 
B in het kader van de ‘profit participating loan’, aftrekbare beroepskosten zijn op grond van artikel 49, 52, 2°, 54, 55 
en 198, §1, 11° en §3, WIB92 en dat anderzijds de financieringsstructuur van de vennootschap A en de voorwaarden 
van de leenovereenkomst beantwoorden aan andere motieven dan de wil om belastingen op inkomsten te vermijden 
in de zin van artikel 344, §1, WIB92.
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9.2 BTW

2014.058

In het kader van de exploitatie van een winkelcentrum zal een nieuwe feitelijke vereniging  opgericht worden. Deze 
feitelijke vereniging zal de hoedanigheid van btw-belastingplichtige hebben en voldoen aan de definitie van exploitant 
van een winkelcentrum zoals opgenomen in circulaire AAFisc Nr. 34/2012 (E.T. 99.377), dd. 29.10.2012. De feitelijke 
vereniging zal zowel vrijgestelde als btw-belaste handelingen stellen waardoor ze de hoedanigheid van gemengde btw-
belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek zal hebben.

2014.131 – 2014.132

De aanvrager wenst een Design Build Finance Maintenance-contract af te sluiten met een projectvennootschap. Bij 
deze verrichting verkrijgt de projectvennootschap voorafgaand aan de werken een zakelijk recht (opstal of erfpacht) 
op de grond van de opdrachtgever.  Het betreft een grond waarop zich reeds constructies bevinden en waaraan de 
projectvennootschap renovatiewerken zal dienen uit te voeren. De projectvennootschap zal bij de verkrijging van het 
zakelijk recht geen eigenaar worden van de bestaande infrastructuur en constructies. De vestiging van dit zakelijk recht 
op een grond waarop zich reeds gebouwen bevinden geeft geen aanleiding tot de heffing van het verkooprecht van 
10 % overeenkomstig art. 44 W. reg. Vlaams Gewest maar wel tot de heffing van het recht op huurcontracten van 2 % 
overeenkomstig artikel 83, eerste lid, 3° W. reg. Vlaams Gewest.

De werken die de projectvennootschap zal uitvoeren kunnen enerzijds aanleiding geven tot nieuwe constructies die een 
onafhankelijke structuur hebben. Daarnaast zullen ook werken worden uitgevoerd die worden ingelijfd in de bestaande 
constructies en dus niet leiden tot de creatie van een afzonderlijk gebouw.

Wanneer de werken die de projectvennootschap uitvoert, aanleiding geeft tot de creatie van een nieuw gebouw, zal dit 
nieuwe gebouw, het voorwerp uitmaken van de huurkoop en dus btw-technisch gekwalificeerd dienen te worden als 
een levering van een nieuw gebouw overeenkomstig artikel 10 btw-wetboek.

Daarentegen zal er geen sprake zijn van een huurkoop wanneer de werken geen aanleiding geven tot nieuwe constructies. 
In die situatie zullen deze werken voor  btw-doeleinden gekwalificeerd dienen te worden als het verrichten van een 
dienst overeenkomstig artikel 18 btw-wetboek. Er is bijgevolg geen sprake van een eigendomsoverdracht die aan de 
registratierechten zou moeten worden onderworpen.
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FOD FINANCIËN - DVB

10. statistische 
gegevens voorafgaande 

beslissingen
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Hierna volgen een aantal statistiche gegevens m.b.t. het veralgemeende stelsel van voorafgaande beslissingen.

10.1 Inleiding 



Tabel : Aantal ingediende en behandelde aanvragen en prefilings - Overzicht

10.2 Voorstelling volgens aantal
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Tabel 1 : Aard van de beslissing naar aanleiding van de aanvragen - Overzicht

10.3 Voorstel volgens aard van de 
beslissingen 
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5 Het aantal prefilings “out” in 2014 dat aanzienlijk groter is dan de voorgaande jaren is het gevolg van de verbetering 
van de werkwijze van het afsluiten van prefilings tijdens datzelfde jaar. Aldus werden eveneens een aantal oudere 
prefilings officieel afgesloten tijdens het jaar 2014.

Tabel 2 : Aard van de afsluitingen bij prefilings - Overzicht
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Tabel 1 : Verdeling volgens bevoegdheden – Jaar 2014

10.4 Voorstelling volgens behandelde 
materies 

Tabel 2 : Gedetailleerde verdeling – Jaar 2014
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Tabel : Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande beslissingen - Overzicht

10.5 Beslissingstermijn
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FOD FINANCIËN - DVB - 

Deel II: STATISTISCHe GeGeVeNS 

M.B.T. reGUlArISATIe

1. Wetgevend kader



 Artikelen 121 tot 127 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 30.12.2005, 2de editie) zoals gewijzigd 
door de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale 
regularisatie (BS van 12.07.2013, 3de editie).

 Koninklijk besluit van 8 maart 2006 houdende oprichting van het “Contactpunt Regularisaties” bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën (BS van 15.03.2006, 2de  editie). 

 Koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 
124 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 15.03.2006 – 2de editie) zoals gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de 
formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 
12.07.2013, 3de editie).
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FOD FINANCIËN - DVB - 

Deel II: STATISTISCHe GeGeVeNS 

M.B.T. reGUlArISATIe

2. Statistische gegevens



Het begrip “behandelde dossiers” opgenomen onder “OUT” in de hierna volgende tabellen vertegenwoordigt, voor de 
periode 2006-2012, uitsluitend de geregulariseerde dossiers, d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt. Vanaf 
2013 omvat dit begrip de dossiers waarvoor een uitnodiging tot betaling werd verzonden, een ruimer begrip dat beter 
overeenstemt met de realiteit van het effectief verrichte werk gedurende deze periode. 

De huidige statistische gegevens verschillen van deze voorgesteld door de dienst Ontvangsten, meer bepaald doordat 
de dienst Ontvangsten rekening houdt met het moment van de betaling, terwijl de DVB rekening houdt met de datum 
van de uitnodiging tot betaling en de datum van het uitgereikte attest. Dit verschijnsel telt vooral voor de cijfers 2013 
en 2014 doordat meer dan 300 miljoen euro aan uitnodigingen tot betaling werden verzonden tijdens de laatste dagen 
van 2013 en dat een aanzienlijk aantal betalingen pas effectief in januari 2014 werden verricht. 

De begrippen “EBABis” en “EBATer” gebruikt in de hieronder opgenomen tabellen, komen enerzijds overeen met de 
regularisatie-aangiften ingediend in het kader van de programmawet van 27 december 2005 en, anderzijds met deze 
die werden ingediend in het kader van deze zelfde programmawet zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 2013 tot 
wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie.
 

144 Jaarverslag DVB 2014



Tabel 1: Aantal ingediende en behandelde aangiften – Historiek 

2.1 Kwantitatieve voorstelling
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Ter informatie, de cijfers met betrekking tot de ingediende aanvragen veranderen naargelang de behandeling van de 
dossiers. Het gebeurt dat er regulariserende aangiften worden ingediend, dat er dossiers moeten worden opgesplitst, 
enzovoort... Hieruit volgt dat de cijfers van jaar tot jaar kunnen verschillen.



Tabel 2: Aangegeven, ingediende en behandelde bedragen - Historiek
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Tabel 3 : Heffingen op de behandelde dossiers  – Historiek
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Voor de dossiers die vóór 2013 werden behandeld, stemmen de heffingen overeen met effectieve betalingen gezien 
het feit dat uitsluitend de cijfers van de de geregulariseerde dossiers (d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt) 
werden opgenomen. Aangezien sinds 2013 de statistieken van de DVB de uitnodigingen tot betaling verzonden over 
de periode ruimer opnemen, is het nuttig om in het achterhoofd te houden dat niet al deze bedragen effectief werden 
ontvangen. Zo bleven er op 18/02/2015 voor de uitnodigingen tot betaling verzonden in 2013, 45 dossiers met een 
waarde van 2.964.496 EUR (0,4%) onbetaald, en voor de uitnodigingen tot betaling in 2014, bleven er 204 dossiers met 
een waarde van 13.725.590 EUR (1,6%) onbetaald.

Tabel 4: Aangegeven gemiddelde door middel van ingediende en behandelde dossiers  – Historiek

Deze tabel verstrekt meer bepaald informatie over het feit dat het gemiddelde van de aangegeven bedragen aanzienlijk 
hoger is bij de EBATer. 

Tabel 5: Voorraad te behandelen dossiers - Situatie op 31/12/2014

Deze tabel geeft een correct overzicht van de te behandelen voorraad. De tabel geeft eveneens informatie over de 
geschatte toekomstige cijfers van de heffingen die door de DVB realistisch worden geacht. Een grondige analyse zou 
echter 5% minder inhouden (om beter rekening te kunnen houden met de dubieuze schuldvorderingen die concreter 
verschijnen aan het eind van de te behandelen voorraad).
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Tabel 1: EBABis – Aard van de aangegeven bedragen – Historiek

2.2 Voorstelling per aard van de 
aangegeven bedragen (bedragen in EUR)

De samenstelling van de categorie “Overige” blijkt bij het onderzoek van de dossiers samengesteld uit hoofdzakelijk 
roerende inkomsten (63,0%), successierechten (36,6%) en onroerende inkomsten (0,4%).

Tabel 2: EBATer – Aard van de aangegeven bedragen

Tabel 3: EBATer  – Aard van de aangegeven fraude

Het begrip dat werd gekwalificeerd als “gewone fraude” omvat de geregulariseerde bedragen bepaald bij artikel 122 
van de voormelde programmawet van 27 december 2005. 

Het begrip dat werd gekwalificeerd als “ernstige fraude” omvat de geregulariseerde bedragen bepaald bij artikel 122/1, § 
2, van de programmawet van  27 december 2005, zoals gewijzigd door artikel 4 van de voormelde wet van 11 juli 2013.
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Tabel 1: EBABis – Begunstigden van de heffingen afkomstig van de behandelde dossiers 

2.3 Voorstelling per begunstigde  
(bedragen in EUR)

Er wordt aan herinnerd dat het begrip “behandelde dossiers”, voor de periode 2006-2012, uitsluitend de geregulariseerde 
dossiers, d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt vertegenwoordigt.  Vanaf 2013 omvat dit begrip de dossiers 
waarvoor een uitnodiging tot betaling werd verzonden, hetgeen betekent dat sommige van deze bedragen niet effectief 
werden ingevorderd (zie de opmerking bij punt 2.1, Tabel 3). 

Wij vermelden eveneens dat de DVB niet in staat is om de verdeling tussen de Gewesten te geven. Enkel de diensten 
van de Ontvangsten beschikken over deze informatie.

Tabel 2: EBATer – Begunstigden van de heffingen afkomstig van de behandelde dossiers



Tabel 3: EBABis – Herkomst van de inkomsten voor de gewesten
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Tabel 4: EBABis – Herkomst van de inkomsten voor de federale Staat


