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1. INLEIDING

Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling in-
zake 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 mogelijk-
heid 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

2.1 COMMISSIE VOOR VOORAFGAANDE FISCALE AKKOORDEN

Sinds 1993 konden overeenkomstig artikel 250bis, WIB (vervangen door artikel 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 artikel 18, § 2 van het Wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W. Reg.) en naar artikel 106, tweede lid van het Wetboek van de suc-
cessierechten (W. Succ.). Dit voorafgaand akkoord kon worden verleend krachtens een bij KB 9.11.1992 opgerichte 
Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, vervangen door het KB 4.4.1995. 

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

2.1.1 AKKOORDEN INZAKE DIRECTE BELASTINGEN (ARTIKEL 345, § 1, EERSTE LID, WIB 92)

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

•  de beroepsverliezen als bedoeld in artikel 80, WIB 92 vloeien voort uit verrichtingen die beantwoorden aan rechtmatige be-
hoeften van financiële of economische aard;

•  de dividenden beantwoorden aan de voorwaarden van aftrek als vermeld in artikel 203, WIB 92;

•  de juridische kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de toepassing van artikel 
344, § 1, WIB 92;

•  een verwerving of wijziging van de controle van een vennootschap, bedoeld in artikel 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 respec-
tievelijk artikel 18, § 2, W. Reg. en artikel 106, tweede lid, W. Succ.

2.2 DIENST  VOORAFGAANDE BESLISSINGEN (TOEPASSING VAN HET KB VAN 3.5.1999)

Bij KB van 3.5.1999 tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd de moge-
lijkheid geboden om binnen bepaalde termijnen een voorafgaande beslissing te bekomen m.b.t. de uitdrukkelijk in 
artikel 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 belas-
tingplichtige getroffen werden als de voorafgaande akkoorden die in het kader van bestaande wettelijke procedures 
werden afgesloten (KB nr. 187 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; artikel 345, WIB 92), voor te berei-
den 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 artikel 1, § 1, KB 3.5.1999; deze aan-
vragen 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);
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•  het onderzoek van de aanvragen die gesteund  waren op artikel 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 Com-
missie voor voorafgaande fiscale akkoorden overeenkomstig artikel 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).

2.3 VERALGEMEEND STELSEL VAN VOORAFGAANDE BESLISSINGEN (TOEPASSING VAN DE 
WET VAN 24.12.2002 EN ZIJN UITVOERINGSBESLUITEN)

De voormelde mogelijkheden inzake voorafgaande akkoorden die een beperkte draagwijdte hadden, werden over-
eenkomstig 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 be-
schikkingen, 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 KB 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 KB van 17.1.2003 tot uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de Wet (uitgesloten materies) (BS 31.1.2003, 
derde editie);

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

• het MB 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 artikel 7 van het KB van 30.1.2003 werden opgeheven:

• de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, opgericht bij KB van 4.4.1995 met betrekking tot de Com-
missie voor voorafgaande fiscale akkoorden;

• de Dienst voorafgaande beslissingen, opgericht door artikel 2 van het KB van 3.5.1999 tot inrichting van een sys-
teem van voorafgaande beslissingen  in fiscale zaken (BS 19.06.2003).
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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 (BS van 23.09.2004 – 2de editie)  werd de selectieprocedure voor de medewerkers van de 
DVB vastgesteld.

Bij KB van 04.10.2004 (BS van 12.10.2004) werden de leden van het College van leidinggevenden van de DVB aan-
gesteld (Luc BATSELIER, Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGHEM en José VILAIN).

Het KB van 03.03.2010 (BS 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 personeels-
leden 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 (BS 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.

Het KB van 16.04.2015 (BS 17.06.2015) tot benoeming van het nieuwe College (Steven VANDEN BERGHE, Luc 
SALIEN, Guido GIROULLE, Véronique TAI, Serge RIGA en Matthieu BATAILLE).

Het KB van 29.02.2016 (BS 19.04.2016) tot benoeming van Véronique TAI, Serge RIGA en Matthieu BATAILLE als 
leden van het College met ingang van 1 mei 2015.

Ingevolge een arrest van de Raad van State van 28 april 2017 werd het benoemingsbesluit van de drie Franstalige 
collegeleden vernietigd.

Het KB van 02.07.2017 tot benoeming van Véronique TAI, Serge RIGA en Matthieu BATAILLE als leden van het Col-
lege met ingang van 1 juli 2017 (BS 06.07.2017).
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3. VERALGEMEEND SYSTEEM VAN VOORAFGAANDE
      BESLISSINGEN

3.1 DEFINITIE

Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financi-
en 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.

3.2 TERMIJN VOOR INDIENING EN BESLISSING

Per definitie moet een voorafgaande beslissing de fase van de vestiging van de belasting voorafgaan: immers van 
zodra de beschouwde verrichting of situatie wordt verwezenlijkt of zich voordoet en de voorwaarden voor de toe-
passing 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 verbon-
den 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 aan-
vraag 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 mo-
gelijk 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 rede-
lijke onderzoekstermijn, die uiteraard afhankelijk is van de complexiteit 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 precedent-
waarde, 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 ge-
vallen waarbij bepaalde aspecten van de verrichtingen die zij aan de DVB hebben voorgelegd aan wijzigingen onder-
hevig zijn of zich nog moeten concretiseren).
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3.3 UITGESLOTEN GEVALLEN

Artikel 22 van de Wet stelt dat geen voorafgaande beslissing kan 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 KB van 17.01.2003 (BS van 31.01.2003 – 3de editie) werden de in artikel 22, 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 heb-
ben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;

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

3.4 UITGESLOTEN MATERIES

Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, 2° van de Wet kan geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer 
het treffen van een beslissing niet  aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag aange-
voerde 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 rechts-
middelen, de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verja-
ring, het beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambte-
naren, andere personen of bepaalde instellingen;

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

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

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

7. de forfaitaire grondslagen van aanslag.
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3.5 DUUR VAN DE VOORAFGAANDE BESLISSING

Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt (bijv. 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 gebon-
den 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 essenti-
ele 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. »
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4. FUNCTIONELE BESCHRIJVING

4.1 BEVOEGDE DIENST

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

Door de Wet van 21.06.2004 en het uitvoeringsbesluit van 13.08.2004 werd de autonome DVB opgericht. De schrif-
telijke 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

e-mail : dvbsda@minfin.fed.be

website : www.ruling.be 

Een aanvraag kan in principe ook worden ingediend per e-mail.

4.2 BESLISSINGSBEVOEGDHEID

Op grond van artikel 23, 2de lid van de Wet verleent de DVB, als administratieve overheid, de voorafgaande beslis-
singen.

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 be-
paald op de helft; m.a.w. bij een aanwezigheid van minstens de helft van de leden van het College kunnen geldige 
beslissingen getroffen worden.

4.3 BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN

4.3.1 ALGEMEEN

In tegenstelling tot de situatie voorafgaand aan 1 januari 2005,  behandelt de DVB, vanaf deze datum, alle aanvra-
gen volstrekt autonoom. 

Het is echter niet uitgesloten dat gebruik wordt gemaakt van artikel 5 van het KB van 13.08.2004. 

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

In sommige gevallen (bijv. voor principekwesties, voor het bepalen van de verhouding privé – beroep van een onroe-
rend goed) doet de DVB dan ook beroep op andere ambtenaren van de FOD Financiën teneinde 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.
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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 plaatsgevonden, 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 potenti-
ele 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.

De DVB wenst er de aandacht op te vestigen dat prefilings of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefi-
ling, m.b.t. verrichtingen die fiscale uitwerking hebben in een aangifte in de vennootschapsbelasting die uiterlijk eind 
september dient ingediend te worden, uiterlijk eind april op de DVB dienen toe te komen zodat er nog een beslissing 
kan afgeleverd worden vóór de uiterste indieningstermijn van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

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) of per mail.

De aanvragen worden door de Voorzitter, in overleg met het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, aan een 
coördinator en, in functie van de te behandelen materies, aan één of meerdere medewerkers toegewezen. Het is 
immers zo dat de aanvragen niet door één enkele persoon behandeld worden. Aanvragen die betrekking hebben op 
bijv. inkomstenbelastingen, btw en registratierechten, worden dan ook behandeld door een team waarin zich mede-
werkers bevinden die gespecialiseerd zijn in deze materies. 

Binnen het team wordt steeds een voor het dossier verantwoordelijke coördinator en medewerker aangesteld. Deze 
persoon staat, in overleg met de coördinator en het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, in voor de contac-
ten 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 zijn  meestal de coördinator en de dossierverantwoordelijke 
aanwezig. Tijdens deze eerste vergadering wordt de aanvraag 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.

Jaarverslag DVB 2017
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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 wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van 
de Collegeleden om de frequenties van de vergaderingen vast te leggen.

 4.3.4 ORGANOGRAM VAN DE DVB

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 31.12.2017 ziet het personeelsbestand (collegeleden niet inbegrepen) van de DVB er als volgt uit:

Nederlandstaligen Franstaligen
Directe belastingen 48 Directe belastingen 33
BTW 4 BTW 2
Patrimoniumdocumentatie 4 Patrimoniumdocumentatie 2
Douane en accijnzen 0 Douane en accijnzen 2
Niveau C 7 Niveau C 5
Totaal : 63 Totaal : 42

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 (artikel 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 Fisconetplus of via onze website 
www.ruling.be) gepubliceerd worden.
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Sinds 2015 worden alle beslissingen individueel gepubliceerd, dit in tegenstelling tot de vorige jaren toen er ook nog 
collectieve beslissingen werden gepubliceerd.

Sinds 2017 publiceert de DVB ook regelmatig nieuwsbrieven op haar website zodat belastingplichtigen en raadge-
vers up-to-date geïnformeerd blijven.

4.3.7 AVENANTEN

Het college van de DVB heeft beslist dat op elke schriftelijke vraag tot avenant zal worden geantwoord door de DVB, 
zelfs in die gevallen wanneer de belastingplichtige verzaakt aan zijn vraag tot avenant. Het college van de DVB heeft 
immers meerdere malen vastgesteld dat belastingplichtigen een schriftelijke vraag tot avenant indienen op een 
eerder verkregen voorafgaande beslissing doch wanneer deze belastingplichtigen aanvoelen dat het standpunt van 
de DVB op de vraag tot avenant niet de gewenste richting uitgaat, zij hieraan alsnog wensen te verzaken.

Het college van de DVB heeft daarom beslist dat schriftelijke vragen tot avenant welke ertoe strekken hetzij aan-
vullingen te verstrekken op de initiële situatie of verrichting, hetzij mede te delen dat essentiële elementen van de 
verrichting niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze in de initiële aanvraag tot vooraf-
gaande beslissing, in alle gevallen zullen worden beantwoord door het college van de DVB. 

Dit impliceert uiteraard ook dat de bevoegde controledienst in aansluiting op de betreffende voorafgaande beslis-
sing eveneens steeds op de hoogte zal worden gesteld van het antwoord verstrekt door het college van de DVB op 
de vraag tot avenant.
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5. BESLISSINGEN MET EEN BIJZONDER BELANG

5.1 DIRECTE BELASTINGEN

5.1.1 AUTEURSRECHTEN

Auteursrechten (VB 2016.552)

De aanvraag strekt ertoe te willen bevestigen dat de vergoedingen die NV X zal betalen aan haar huidige en toe-
komstige werknemers en zelfstandige medewerkers voor de overdracht van de auteursrechten op de door hen 
gecreëerde werken, in hun naam als een roerend inkomen in de zin van art. 17, § 1, 5°, WIB 92 kunnen worden 
beschouwd.

NV X verleent bijstand aan haar cliënteel bij de realisatie van innoverende ideeën, meer bepaald de outsourcing van 
R&D bij product-en procesinnovatie.

Aangezien NV X betrokken is in de fase van het vooronderzoek naar product-en procesinnovatie blijkt dat de vergoe-
dingen die NV X van haar cliënteel ontvangt veeleer betrekking hebben op technische informatie en prototypes dan 
wel op tijdens dit proces auteursrechtelijke beschermde werken die worden gecreëerd.

Bijgevolg kunnen de vergoedingen die NV X zal betalen aan haar huidige en toekomstige werknemers en zelfstandi-
ge medewerkers voor de overdracht van de auteursrechten op de door hen gecreëerde werken, in hun naam niet als 
een roerend inkomen in de zin van art. 17, § 1, 5°, WIB 92 worden beschouwd.

5.1.2 KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER 

Kosten eigen aan de werkgever - Bedrijfsleider (VB 2016.896)

Ten gevolge van sommige gevallen van “dubbel gebruik” besluit de DVB dat forfaitaire terugbetalingen van kosten 
door een professionele vennootschap (management of andere; eenpersoons of andere) aan haar zaakvoerder(s), 
enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder(s), zich zullen beperken tot:

• voor parkingkosten lager of gelijk aan 10,00 € een maandelijks bedrag van 15,00 €;

• voor carwashkosten en voor zover het gaat over een bedrijfsvoertuig, in hoofdzaak gebruikt voor beroepsgebruik, 
een maandelijks bedrag van 15,00 €. Dit bedrag wordt slechts toegekend voor zover de vennootschap niet be-
schikt over een abonnement bij een car-wash-bedrijf;

• voor representatiekosten lager of gelijk aan 5,00 € een maandelijks bedrag van 20,00 €.

De terugbetaling van hierboven niet vermelde kosten kan steeds worden toegestaan op basis van werkelijke stuk-
ken, met dien verstande uiteraard dat de forfaitaire kosten zoals hierboven bepaald niet meer het voorwerp kunnen 
uitmaken van enige terugbetaling op basis van werkelijke stukken.

5.1.3 WARRANTENPLAN

Warrantenplan - Ontslagvergoeding (VB 2016.420/avenant) 

De beslissing werd verduidelijkt met betrekking tot de vraagstelling of de toekenning van warranten al dan niet fis-
caal misbruik uitmaakt in de hieronder vermelde situaties:

Eerste situatie: Een ontslagen werknemer of een ontslagnemend werknemer moet een opzegtermijn presteren en 
heeft, vanwege zijn tewerkstelling, nog recht op bepaalde bonussen na de kennisgeving van het ontslag, maar vóór 
het effectieve einde van zijn arbeidscontract.



1818Jaarverslag DVB 2017

Tweede situatie: Via een systeem van uitgestelde bonussen hebben bepaalde werknemers nog recht op een bonus 
(of op warranten die de bonus vervangen) na het effectieve einde van hun arbeidscontract. Gepensioneerde en brug-
gepensioneerde werknemers behoren tot deze categorie.

Derde situatie: Een ontslagen werknemer aan wie een wettelijke ontslagvergoeding werd betaald kan nog warranten 
ontvangen in het kader van zijn ontslag, voor zover de warranten worden toegekend bovenop de wettelijke ontslag-
vergoeding door de werkgever en niet ter vervanging van een deel van deze vergoeding worden toegekend.

Vierde situatie: De arbeidsovereenkomst wordt op een andere manier beëindigd dan door ontslag, namelijk:

• Het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord, want op dat moment is er geen vergoeding verschuldigd;

• Een vervroegde pensionering die tot stand komt door het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord of door 
ontslag dat uitgaat van de werknemer;

• Het einde van de overeenkomst omwille van medische redenen. De overeenkomst wordt beëindigd indien de 
werknemer definitief niet in staat is om de arbeidsrelatie verder te zetten.

Uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 26 maart 1999 (De Kamer, DOC 1912/1 – 1998/1999 pagi-
na 7), blijkt dat het de intentie van de wetgever is om ondernemingen toe te laten “hun managers en hun medewer-
kers meer te betrekken bij de toekomstige groei van de onderneming en hen aan te sporen om hiertoe bij te dragen”. 
Het behoud van competente en gemotiveerde medewerkers is dan ook duidelijk beoogd.

Het ontslag of, meer in het algemeen, de beëindiging van de arbeidsrelatie vormt de deadline om de werknemer te 
motiveren en te behouden.

Bijgevolg wordt de toekenning van warranten in de vier voormelde situaties als fiscaal misbruik beschouwd.

Desalniettemin kan in de eerste twee situaties de weigering om warranten toe te kennen leiden tot discriminatie 
tussen ontslagen werknemers en ontslagnemende werknemers enerzijds en de andere werknemers anderzijds. De 
toekenning van warranten vormt immers een alternatief voor de betaling van een bonus die zowel wordt toekend 
aan ontslagen of ontslagnemende werknemers als aan andere werknemers die er recht op hebben na het behalen 
van vooropgestelde doelstellingen.

Bijgevolg kan worden aangenomen dat deze twee situaties geen fiscaal misbruik vormen in hoofde van de onderne-
ming (werkgever) die de warranten toekent.

De derde en vierde situatie vormt wel fiscaal misbruik in hoofde van de onderneming (werkgever) die de warranten 
toekent.

5.1.4 SOCIAAL VOORDEEL 

Casus 1: Vrijgesteld sociaal voordeel – Kosteloze verstrekking noten, pitten, zaden, gedroogd fruit (VB 2017.428)

De aanvrager is een bedrijf dat via webshop noten, pitten, zaden, gedroogd fruit en mixen van de voorgaanden 
verkoopt. De producten worden te koop aangeboden in een geschenkmand gevuld met kleine verpakkingen.  De 
werkgevers dienen een bestelling te plaatsen. De levering zal één maal per maand gebeuren door een koerierdienst. 
Dit door het gewenste aantal manden te bestellen opdat de werkgever aan alle werknemers één zakje van 40 gram 
noten of notenmixen per werkdag ter beschikking zou kunnen stellen. 

Volgens de circulaire nr. Ci.RH.242/618.836 d.d. 06.08.2012 wordt de kosteloze verstrekking van fruit als een vrijge-
steld sociaal voordeel overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92 aangemerkt. 

In de circulaire gaat het dus om fruit dat aan de werknemer wordt aangeboden om tijdens de werkuren op de plaats 
van de tewerkstelling te nuttigen.
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Fruit dat gratis door de werkgever aan zijn werknemers wordt aangeboden onder welke andere vorm ook (fruitman-
den, grote hoeveelheden fruit, enz., …) met de bedoeling het thuis in familieverband te consumeren, wordt niet door 
deze bijzondere regeling beoogd.

Volgens bepaalde gezondheidsadviezen zouden noten (bijvoorbeeld amandelen, cashewnoten of walnoten) be-
schermend werken tegen hart- en vaatziekten. Een handvol (30 à 40 gram) noten, zaden of peulvruchten per dag 
zou reeds volstaan om van de positieve gezondheidseffecten te profiteren.

Het verstrekken van noten, pitten, zaden, gedroogd fruit en mixen hiervan voor onmiddellijke consumptie tijdens de 
werkuren op de plaats van tewerkstelling kan eveneens worden aangemerkt als een vrijgesteld sociaal voordeel in 
de zin van de voormelde circulaire.

Door de verpakkingswijze in individuele porties zijn de producten evenwel zeer eenvoudig te transporteren. Dit ver-
gemakkelijkt het nuttigen van deze producten in familieverband, wat niet binnen het toepassingsgebied van de 
voormelde circulaire valt. Eenzelfde risico is echter evenmin uit te sluiten bij de terbeschikkingstelling van “vers 
fruit”. De werkgever moet er in dat verband dus over waken dat de toepassingsregels van de voornoemde circulaire 
vervuld blijven.

Een systeem dat bestaat uit geïndividualiseerde bestellingen (vb. individuele week- of maandverpakkingen) per 
werknemer, valt buiten het toepassingsgebied van de voormelde circulaire. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92 kan de kosteloze verstrekking van noten, 
pitten, zaden, gedroogd fruit en mixen hiervan door de werkgever aan het personeel als tussendoortje tijdens de 
werkuren als een vrijgesteld sociaal voordeel worden beschouwd mits voldaan is aan de voorwaarden opgenomen 
in de circulaire nr. Ci.RH.242/618.836 (AAFisc nr. 27/2012) van 6 augustus 2012.

In afwijking van artikel 53, 14°, WIB 92, mogen de door de werkgever gemaakte kosten volledig als beroepskosten 
worden afgetrokken.

Casus 2: Vrijgesteld sociaal voordeel – Medisch onderzoek (VB 2017.365)

De DVB heeft in deze zaak bevestigd dat:

• het toestaan door de vennootschap ‘X’ van een medisch onderzoek (van een waarde van 350,00 EUR) om de drie 
tot vijf jaar aan een gedeelte van haar personeel, beschouwd kan worden als een sociaal voordeel in de zin van 
artikel 38, 1ste alinea, 11°, b WIB 92.

• krachtens artikel 53, 14° WIB92 de kost van dit sociaal voordeel geen aftrekbare beroepskost uitmaakt.

5.1.5 DIVERS INKOMEN

Divers inkomen - Meerwaarde op verkoop van Bitcoins – Kwalificatie (VB 2017.852) 

Een student heeft als toepassing op de studies die hij volgt een applicatie ontwikkeld voor de automatische aan- en 
verkoop van Bitcoins. Door deze automatische aan- en verkoopverrichtingen heeft hij opbrengsten gerealiseerd.

De DVB heeft beslist dat de meerwaarden die de aanvrager realiseert op de verkoop van Bitcoins middels een door 
hem ontwikkelde applicatie niet als beroepsinkomen in de zin van artikel 23, WIB 92 dienen te worden aangemerkt, 
doch, gelet op het speculatief karakter, belastbaar zijn als een divers inkomen ingevolge artikel 90, 1°, WIB 92.

De DVB zal elke prefiling en aanvraag steeds geval per geval beoordelen. Op basis van de reeds ingediende prefilings 
en aanvragen, is de DVB echter van oordeel dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter 
hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg diverse inkomsten vormen overeenkomstig artikel 90, 1°, 
WIB 92 (of beroepsinkomsten wanneer de inkomsten gerealiseerd zijn in het kader van een beroepswerkzaamheid).
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5.1.6 TAX SHELTER 

Tax Shelter (VB 2017.050) 

In vergelijking met eerdere beslissingen inzake Tax Shelter in de audiovisuele sector zijn dit de belangrijkste nieu-
wigheden:

- De verdeling van de uitgaven die rechtstreeks en niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie, de vergoe-
dingen voor de verschillende functies van producent:

o Uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van een in aanmerking komend 
werk zijn met name de vergoedingen betaald aan de productiemanager, de postproductie- coördinator en de 
line producer;

o Uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van een in aanmerking ko-
mend werk zijn met name de vergoedingen betaald of toegekend aan executive producers, co-producers, as-
sociate of andere producers die niet in artikel 194ter, §1, 8°, WIB 92 worden bedoeld, voor zover ze niet meer 
bedragen dan 18%; en ze betrekking hebben op werkelijke prestaties.

 Er dient te worden opgemerkt dat de functie van executive producer “het zoeken naar financieringsbronnen tot 
de voltooiing van het audiovisuele werk en de promotie ervan met het oog op de commercialisering” omvat.

 Daarom meent de Dienst voorafgaande beslissingen dat de bemiddelingsvergoeding die zal betaald worden 
aan de in aanmerking komende tussenpersoon bedoeld wordt in artikel 194ter, §1, eerste lid, 9° laatste alinea 
en derhalve deel uitmaakt van deze vergoedingen die beperkt zijn tot 18% van de productie- en exploitatiekos-
ten die in België werden gedaan.

- De wet voorziet niet in de mogelijkheid van een systematisch gebruik van de termijn van 6 maanden (bedoeld 
in art. 194ter, §1, laatste lid WIB 92) voorafgaand aan de datum van ondertekening van de raamovereenkomst, 
maar in een verantwoord gebruik.

 Het laattijdig gaan zoeken naar fondsen kan niet worden toegelaten als verantwoording. Zo, in het geval dat 
raamovereenkomsten zijn gesloten om de Belgische kosten van postproductie te dekken, maar uiteindelijk wordt 
de postproductie niet uitgevoerd in België, is het niet mogelijk om deze retroactiviteit te gebruiken om de vorige 
Belgische uitgaven te valideren die in aanmerking zouden gekomen zijn mochten de raamovereenkomsten eerder 
zijn ondertekend.

Onderstaande voorbeelden kunnen worden aanvaard als verantwoording:

o beschikbaarheid van de regisseur en/of belangrijke hoofdactoren op sleutelposities – zoals de regisseur, de 
cameraman, de productiemanager;

o opnameperiode die nodig is voor de naleving van het script;

o beschikbaarheid van technische installaties - zoals filmstudio’s - of grote decors.

- De Dienst voorafgaande beslissingen is van mening dat het principe van terugbetaling aan de investeerder, in 
het geval een in aanmerking komend werk dat niet kan gerealiseerd worden omwille van redenen die niet gedekt 
worden door een verzekering, geen probleem stelt met artikel 194ter indien de terugbetaling aan de investeerder 
beperkt wordt tot de terugbetaling van de totaliteit van de door hem gestorte sommen en de nalatigheidsinte-
resten die op hem van toepassing zijn.

De investeerder zal de uitsluiting van de tijdelijk verkregen belastingvrijstelling in de boeken moeten opnemen 
vanaf het moment dat hij zal worden op de hoogte gebracht door de producent of executive producer die zal op-
genomen worden in de raamovereenkomst.

De investeerder zal ook moeten rekening houden met nalatigheidsinteresten voorzien in artikel 194ter, §7, vijfde 
lid, WIB 92.
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5.1.7 DBI-AFTREK 

DBI - Luxemburgse Sicar (VB 2017.184) 

In dit dossier onthouden we voornamelijk dat:

- De aanvrager is een Luxemburgse SICAR die kwalificeert als een beleggingsvennootschap in de zin van artikel 2, 
§1, eerste lid, 5°, f) WIB92;

- De uitkerings- en uitsplitsingsregels van inkomsten voorzien in artikel 203, §2, tweede lid WIB92 moeten be-
oordeeld worden per aandelenklasse (in casu de aandelenklasse die specifiek gecreëerd is voor Belgische belas-
tingdoeleinden, die met name zorgt voor een gunstige behandeling van de winstverdeling via de uitkering van 
klassieke dividenden).

- De jaarlijkse uitkeringsregel van ten minste 90% van de verkregen inkomsten, na aftrek van de bezoldigingen, 
commissies en kosten van artikel 203, §2, tweede lid WIB92 heeft betrekking op werkelijk geïnde inkomsten 
exclusief latente meerwaarden.

- Met betrekking tot de kwalificatie van goede en slechte inkomsten heeft de actuele tekst van artikel 203, §2, 
tweede lid WIB92, door zijn verwijzing naar artikel 192, §1, WIB92, tot gevolg dat beleggingsvennootschappen 
beoogd worden door de houdperiode van één jaar die voorkomt in artikel 192, §1 WIB92 in het kader van de uit-
splitsing tussen goede en slechte inkomsten. Gevolgen volgens de DVB:

o in het kader van het jaarlijkse uitkeringsbeleid van inkomsten, wordt aangenomen dat de verkregen dividenden 
afkomstig van participaties die minder dan één jaar in volle eigendom werden behouden bestaan uit “goede” 
inkomsten, maar de meerwaarden die zouden worden gerealiseerd op aandelen die minder dan één jaar in 
volle eigendom werden behouden moeten beschouwd worden als “slechte” inkomsten;

o in het kader van een terugkoop of een vereffening, wordt aangenomen dat de verkregen dividenden afkomstig 
van participaties die minder dan één jaar in volle eigendom werden behouden bestaan uit “goede” inkomsten, 
maar de meerwaarden die zouden worden gerealiseerd op aandelen die minder dan één jaar in volle eigen-
dom werden behouden moeten worden beschouwd als “slechte” inkomsten. Echter, in geval van terugkoop, 
wordt er geen rekening gehouden met de houdvoorwaarde van één jaar vermeld in artikel 192, §1 WIB92, voor 
latente meerwaarden wanneer de beslissing van de vraag tot terugkoop van aandelen de enige wil is van de 
investeerder.

- De meerwaarde die de investeerder onderworpen aan de VenB kan realiseren op aandelen van de Luxemburgse 
SICAR aanvraagster door ze te verkopen op de secundaire markt zullen, op basis van artikel 192, §1 WIB92, on-
derhevig zijn aan een proportionele vrijstelling ten belope van de “goede” inkomsten die ze bevat. De uitsplitsing 
die bij die gelegenheid moet gedaan worden is identiek aan deze voorzien in artikel 203, §2, tweede lid WIB92 
voor de terugkoop van aandelen eigen aan het fonds.

5.1.8 VASTE INRICHTING  

Casus 1: Centralisatie door een binnenlandse vennootschap van regionale operationele en holdingactiviteiten in 
een vaste inrichting gevestigd in Dubai (VB 2016.791) 

Een participatie in een groepsvennootschap gevestigd in Dubai wordt bij wijze van inbreng in natura aan marktwaar-
de ontvangen van de buitenlandse moedervennootschap door de aanvragende binnenlandse vennootschap X, en 
wordt vervolgens onmiddellijk toegewezen aan een vaste inrichting in Dubai op basis van een formele beslissing van 
de raad van bestuur van aanvrager. 

Uit de door de aanvrager verstrekte motivering blijkt dat de vaste inrichting over voldoende personeel en kantoor-
ruimte beschikt. Bovendien worden er voldoende significant people functions ter plaatse gegroepeerd om de opera-
tionele activiteiten in de betrokken regio te kunnen aansturen, en de aandeelhoudersfuncties met betrekking tot de 
participaties gealloceerd aan de vaste inrichting te kunnen uitoefenen.

Jaarverslag DVB 2017
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Voor zover de buitenlandse fiscale autoriteiten van oordeel zijn dat de voormelde activiteiten ook aldaar aanleiding 
geven tot het ontstaan van een vaste inrichting, de vaste inrichting ook voor Belgische fiscale doeleinden kan wor-
den weerhouden.

Volgens de aanvrager worden alle functies die betrekking hebben op het beheer van de participatie georganiseerd op 
het niveau van de vaste inrichting, zodat de participatie in de groepsentiteit geacht  kan worden, wezenlijk verbon-
den te zijn met de vaste inrichting en kunnen de toekomstige dividenduitkeringen gelet op de artikels 7, §1 en 10, 
§6 van het Dubbelbelastingverdrag worden toegerekend aan de buitenlandse vaste inrichting van vennootschap X.  

Met betrekking tot de toekomstige dividenduitkeringen vereist artikel 23, §2, a) van het Dubbelbelastingverdrag dat 
de winst die toekomt aan de vaste inrichting op het niveau van de vaste inrichting belast moet zijn geweest in het 
buitenland (volgens het regime dat gewoonlijk op zulke inkomsten van toepassing is), vooraleer deze winst vrijge-
steld kan worden op het niveau van het Belgische hoofdhuis. Hierbij is het in casu niet relevant dat deze winsten niet 
effectief belast worden in het buitenland, aangezien de vrijstelling uitdrukkelijk is voorzien door de interne wetgeving 
van die bronstaat. De winsten die worden gerealiseerd op het niveau van de vaste inrichting in het buitenland, en 
hieraan toerekenbaar zijn, worden aldus in het buitenland belast in de zin van art. 23, §2 a) van het Dubbelbelasting-
verdrag.  In die omstandigheden kan België deze winsten vrijstellen op het niveau van vennootschap X.

De betrokken transactie kadert in het uitbreiden van de rol van vennootschap X tot algemeen hoofdkwartier van de 
EMEA regio. Hierdoor hoopt de Groep bepaalde inefficiënties weg te werken, die resulteerden uit het aansturen van 
de verschillende betrokken landen en regio’s vanuit de moedervennootschap A. 

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het regionaal hoofdkwartier voor de operaties in het buitenland, als vaste 
inrichting van vennootschap X te organiseren. Waar mogelijk werkt de Groep Y immers bij voorkeur met vaste in-
richtingen, en verwacht mag worden dat het gebruik van dergelijke vehikels nog zal toenemen in de toekomst. Met 
betrekking tot de operaties van de Groep in het buitenland zullen de holdingfuncties gecentraliseerd worden op het 
niveau van de vaste inrichting van vennootschap X, terwijl de lokale groepsentiteit zich zal bezighouden met de ope-
rationele activiteiten ervan. De verschillende operationele entiteiten van de Groep in het buitenland zullen voor zover 
als mogelijk worden geïntegreerd in de lokale groepsentiteit of verdergezet worden via een vaste inrichting van die 
groepsentiteit, zodat de onderneming op termijn geen participaties in andere entiteiten meer dient aan te houden. 
Bovendien zullen op het niveau van de vaste inrichting de nodige significant people functions gegroepeerd worden. 
Zo zal de uiteindelijke beslissingsmacht met betrekking tot de aandeelhoudersfuncties gelegen zijn bij het perso-
neel verbonden aan de vaste inrichting. Het hoofdhuis van vennootschap X in België zal het regionale management 
aansturen om de globale en regionale strategie uit te voeren en de resultaten van alle gecombineerde regio’s aan de 
moedervennootschap  van de groep rapporteren.

Gelet op wat voorafgaat heeft het college van de DVB beslist dat:

- de allocatie door vennootschap X van de buitenlandse participatie aan haar vaste inrichting, gelokaliseerd in 
Dubai, niet leidt tot het belasten van een meerwaarde overeenkomstig art. 24 en art. 192 WIB92;

- voor zover de belastingautoriteiten van Dubai van mening zijn dat het bijkantoor in Dubai kwalificeert als een 
vaste inrichting in de zin van art. 5 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische 
Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake be-
lastingen naar het inkomen en naar het vermogen, dit bijkantoor kan worden beschouwd als een vaste inrichting 
voor Belgische fiscale doeleinden;

- toekomstige dividenduitkeringen aan de vaste inrichting in Dubai deel uitmaken van de winst van de vaste inrich-
ting in de zin van art. 7, §1 en art. 10, §6 van het “Dubbelbelastingverdrag”;

- de winst die gerealiseerd wordt door de vaste inrichting in Dubai, en die toegewezen kan worden aan deze vaste 
inrichting vrijgesteld is in België bij vennootschap X zoals bepaald in art. 23, §2 a) van het Dubbelbelastingverdrag;

- de keuze voor de vooropgestelde stappen gerechtvaardigd is op basis van andere motieven dan belastingontwij-
king in de zin van art. 344, §1, 3e lid WIB92.
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Casus 2: Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting – Thuiswerk - Afwezigheid van vaste inrichting 
(VB 2017.0083) 

De aanvraag heeft als doel de afwezigheid van een vaste inrichting in België te bevestigen in hoofde van de ven-
nootschappen van de groep Z, ingevolge het thuiswerk dat werd toegelaten aan bepaalde personeelsleden met een 
Belgische fiscale woonplaats, in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst tot het vermijden van 
dubbele belasting afgesloten tussen België en het land van domicilie van de vennootschappen (hierna P).

In de situatie zoals voorgelegd door de groep Z, mogen de werknemers van deze vennootschappen slechts één dag 
per week thuiswerken met een maximum van 45 dagen per jaar. Deze personeelsleden beschikken steeds over 
een werkplaats in P, waar hun activiteit in hoofdzaak moet uitgeoefend worden. De werknemers mogen voor hun 
cliënten werken van thuis uit, maar het is strikt verboden ingevolge het arbeidscharter om aan contracten te werken 
of deze af te sluiten van thuis uit. Dit verbod wordt ook uitdrukkelijk vermeld in het addendum bij de arbeidsover-
eenkomst, dat ondertekend dient te worden door elke werknemer die zich vrijwillig wil aansluiten bij het thuiswerk-
beleid.

In dit geval ( bijkomstige en occasionele activiteit op het thuisadres van de werknemer in België en reële werkplaats 
in P waar de hoofdactiviteit van het personeelsleden wordt uitgevoerd), kan besloten worden dat de vennootschap-
pen geen vaste inrichting in België hebben. 

5.2 BTW

Casus 1: Onontvankelijkheid (VB 2015.729) 

De bevoegde overheid heeft een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sanering en herontwikkeling van 
braakliggende gronden. De aanvrager van het rulingdossier is hiervoor kandidaat en heeft een offerte ingediend. 
Tijdens de behandeling van het rulingdossier werd het project toegewezen aan een andere partij. Hierdoor werd de 
rulingaanvraag theoretisch. De aanvrager wil de toewijzing aanvechten en zal de voorafgaande beslissing eventueel 
gebruiken in de juridische discussie. 

Het College van de DVB beslist dat geen voorafgaande beslissing genomen kan worden wegens het hypothetisch 
karakter van de rulingaanvraag. Door de toewijzing van het project aan een andere partij beschikt de aanvrager niet 
meer over een voldoende belang. Een voorafgaande beslissing kan niet afgeleverd worden om in eerste instantie 
een toewijzing van een project te betwisten.

Casus 2: Tarief van 12% voor sociale huisvesting (VB 2017.701)

Rubriek X, §1, A) van tabel B van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 voorziet met name de toepassing van het 
verminderd tarief van 12% voor de leveringen van goederen bedoeld in artikel 1, §9 van het Btw-Wetboek die niet 
vrijgesteld zijn van de belasting overeenkomstig artikel 44, §3, 1° van het Btw-Wetboek, wanneer die goederen 
bestemd zijn voor de huisvesting in het kader van het sociaal beleid. De bedoelde leveringen van goederen betreffen 
onder andere privéwoningen die worden geleverd en gefactureerd aan de provincies, de intercommunales, de ge-
meenten, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn en de gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid een meerderheid heeft, en die door deze 
instellingen of maatschappijen worden bestemd om te worden verhuurd.

Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een appartement koopt dat bestemd is voor de huis-
vesting van kandidaat-vluchtelingen en daartoe een maandelijkse forfaitaire tussenkomst van FEDASIL ontvangt 
die afhangt van de gehuisveste persoon (of personen) (volwassene, begeleide minderjarige of niet-begeleide min-
derjarige), het aantal gehuisveste personen en de effectieve bewoning van het appartement, is de DVB van oordeel 
dat de voorwaarden van voornoemde rubriek X, §1, A) voldaan zijn en dat het verminderd tarief van 12% voor de 
levering van dat appartement aan het OCMW kan worden toegepast.



2424Jaarverslag DVB 2017

Casus 3: Vestiging van zakelijke rechten – Recht op aftrek (VB 2017.942)

Wanneer een belastingplichtige een zakelijk recht op een nieuw gebouw vestigt, verkrijgt hij de volledige aftrek van 
de btw geheven van de oprichtingskosten of de aankoopprijs van het gebouw indien de prijs gevraagd voor de ves-
tiging van het zakelijk recht ten minste 97,5% bedraagt van de oprichtingsprijs of de aankoopprijs in volle eigendom, 
in voorkomend geval daaronder begrepen de verkoopwaarde van de bestaande gebouwen en de kostprijs van de 
eventuele afbraak ervan maar met uitzondering van de aankoopprijs van het terrein, indien het recht gevestigd is 
voor een periode die 10 jaar of meer bedraagt. Wanneer de prijs gevraagd voor de vestiging van het zakelijk recht het 
bovengenoemde percentage niet bereikt, zal de aftrek van de voorbelasting worden bepaald in functie van de ver-
houding van de verkoopprijs tot de oprichtings- of aankoopprijs van het gebouw in volle eigendom (zie Btw-hand-
leiding nr. 161). 

Krachtens deze administratieve praktijk wenste een openbare instelling een zakelijk recht te vestigen op een ge-
bouw dat zij net vernieuwd had, ten gunste van een andere openbare instelling die met haar is verbonden, tegen 
een prijs die enkele malen hoger ligt dan de verkoopwaarde van het gebouw na de vernieuwing.  Voor zover deze 
prijs niet economisch verantwoord werd (logischerwijs kan de prijs van een zakelijk recht van beperkte duur alleen 
maar lager zijn dan de waarde van de volle eigendom van het goed waarvoor het recht is verleend) en die prijs dus 
louter uit fiscale overwegingen werd toegepast (namelijk voor de volledige aftrek van de belastingen op vernieu-
wingswerken aan het betrokken goed), was de DVB van oordeel dat, met het oog op het verkrijgen van een positieve 
beslissing, de prijs van het zakelijk recht niet hoger mocht zijn dan de verkoopwaarde van het betrokken goed zoals 
vastgelegd door de ter zake bevoegde diensten en dat het recht op aftrek van de openbare instelling die het zakelijk 
recht verleent, moest beperkt worden in verhouding tot het bestaande verband tussen de prijs van het zakelijk recht 
(maximum de verkoopwaarde van de volle eigendom) en de aankoopprijs van het gebouw vóór de werken vermeer-
derd met de kosten van de vernieuwingswerken die aan dit gebouw werden verricht.

5.3 REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN

Casus 1: Oprichting van een onroerende joint-venture (VB 2017.851) 

Een gereglementeerde vastgoedvennootschap (hierna GVV) wil dat haar vastgoedportefeuille verder aangroeit. 

Om voor deze groei de nodige middelen vrij te maken, overweegt ze de oprichting van een joint-venture.

Dit impliceert de volgende opeenvolgende stappen:

- de (gewone) inbreng door de GVV van een of meerdere gebouw(en) in een nieuwe entiteit die de vorm van een 
IGVV aanneemt (institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap); 

- de overdracht door de GVV van een deelneming van 50% in de IGVV ten voordele van een derde investeerder.

De economische doelstellingen van de joint-venture zijn als volgt:

- instaan voor de financiering van de groei van de vastgoedportefeuille zonder daarvoor bepaalde onroerende ac-
tiva te moeten verkopen;

- het behoud van de groei van het resultaat dat aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd.

In haar geheel rijst bij de voorgenomen verrichting de vraag naar de eventuele toepassing van de antimisbruikmaat-
regel uit artikel 18, §2 van het W. Reg.

Analyse en beslissing van de DVB

De DVB beslist dat de voorgenomen verrichting verantwoord is door andere motieven dan de bedoeling om de re-
gistratierechten te ontwijken in de zin van artikel 18, §2 van het W. Reg. 

In dit geval blijkt uit de concrete elementen van het dossier dat de niet fiscale motieven overtuigend zijn:

- het gaat om een werkelijke “affectio societatis” in hoofde van de GVV. Immers, de GVV - die nog altijd 50% van de 
aandelen van de institutionele GVV heeft - blijft het risico van de betrokken onroerende goederen mee dragen.
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- De oprichting van een onroerende joint-venture vloeit indirect voort uit de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging 
van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Het oprichten van 
een onroerende joint-venture voldoet immers aan de bedoeling van de wetgever om de organisatie van partner-
schappen met derde investeerders te ondersteunen. 

- De vooropgezette joint-venture moet de GVV in staat stellen om het volledige beheer van zijn onroerende porte-
feuille te behouden. 

- Het gaat er voor de GVV niet om een vehikel op te richten waarmee ze zich van sommige onroerende goederen 
kan ontdoen. In tegendeel, de GVV blijft, via haar deelneming van 50% in de institutionele GVV, deel hebben aan de 
risico’s met betrekking tot de betrokken activa.

- Het blijkt ook dat de GVV bepaalde taken betreffende het onroerend beheer blijft behouden (die ze trouwens met 
haar professionele teams blijft uitoefenen). Dit is des te belangrijker omdat blijkt dat het onroerend beheer niet 
de “core business” is van de derde investeerder die met de GVV een samenwerking aangaat.

De beslissing van de DVB hangt af van de verplichting voor de aanvrager om een avenant aan de DVB te vragen in 
geval van overdracht - na de voorgenomen verrichting - van het saldo of van een gedeelte van haar deelneming in 
de institutionele GVV.

Casus 2: Schenkingen van levensverzekeringscontracten (VB 2016.813)

Echtgenoten (inwoners van het Waalse gewest) zijn gehuwd onder het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten.

De echtgenote heeft in 2004 twee levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten met de volgende configuratie:

- verzekeringnemer: de echtgenote;

- verzekerde: de echtgenote;

- begunstigden: de twee kinderen van de echtgenoten, elk voor een onverdeelde helft in volle eigendom.

De echtgenote wenst een schenking te doen van de volle eigendom van die overeenkomsten aan haar twee kinde-
ren. Die schenking zou betrekking hebben op alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit haar hoedanigheid 
van verzekeringnemer, zoals ze voortvloeien uit artikel 169 en volgende van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen.

De schenking zou betrekking hebben op eigen goederen van de echtgenote maar de echtgenoot zou tussenkomen 
in de akte in het kader van artikel 224 van het Burgerlijk Wetboek.

Analyse en beslissing van de DVB

De overdracht om niet van die overeenkomsten bij leven van de verzekeringnemer bestaat in een schenking van alle 
rechten en verplichtingen die deze heeft in zijn hoedanigheid van onderschrijver/verzekeringnemer.

De rechten en verplichtingen van de verzekeringnemer hebben een vermogenswaarde. 

De schenking van die rechten en verplichtingen is onderworpen aan de evenredige schenkingsrechten uit artikel 
131bis van het Waalse W. Reg.

De schenkingsrechten zijn - overeenkomstig artikel 133 van het Waalse W. Reg. - verschuldigd op de verkoopwaar-
de van de geschonken goederen, die in dit geval overeenstemt met de afkoopwaarde van de overeenkomsten op de 
dag van de schenking.

Aangezien de geschonken goederen onherroepelijk uit het vermogen van de schenker verdwijnen, zullen de artikelen 
1, 2 en 15 van het Waalse W. Reg. niet van toepassing zijn wanneer de nalatenschap van het (de) verzekerd hoofd/
schenkster openvalt.
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Aangezien de oorspronkelijke overeenkomsten een derdenbeding bevatten, heeft de schenking tot gevolg dat dit 
wordt omgezet in een beding voor zichzelf. Dit heeft tot gevolg dat bij het overlijden van het (de) verzekerd hoofd/
schenkster de begiftigde (die, naar aanleiding van de schenking, de nieuwe verzekeringnemer wordt) de verzeke-
ringsprestatie krijgt krachtens een beding voor zichzelf, dat niet geviseerd wordt door artikel 8 van het Waalse W.Reg. 

Bovendien moet de op de schenking toegepaste heffing niet worden herzien in de veronderstelling dat er een waar-
deverschil is tussen de overeenkomsten op de dag van de schenking en de dag van het overlijden van het (de) ver-
zekerd hoofd/schenkster.
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6. AAN DE DVB VOORGELEGDE MAAR NIET-AANVAARDE VERRICHTINGEN

6.1 DIRECTE BELASTINGEN

6.1.1 KAAIMANTAKS

Casus 1: Kaaimantaks - Kwalificatie oprichter-erfgenaam.

Vraagstelling

Het voorwerp van de prefiling betreft de vraag of X al dan niet kwalificeert als oprichter-erfgenaam van een Stiftung 
naar Liechtensteins recht (artikel 2, §1, 14°, derde streepje WIB92).

Feiten

X is een Belgisch rijksinwoner die in het testament van A, noch Belg noch Belgisch rijksinwoner op het moment van 
overlijden 20 jaar geleden, werd aangesteld als algemeen legataris van diens “Belgische” nalatenschap. Wat de ge-
hele nalatenschap bevatte en aan wie deze is toegekomen weet X niet.

A heeft 30 jaar geleden de Stiftung naar Liechtensteins recht “Z” laten oprichten door de Liechtensteinse Anstalt 
‘Y’. Kort na de oprichting heeft A het vermogen aan deze Stiftung overgedragen. Dit vermogen bestaat enkel uit een 
rekening/portefeuille bij een buitenlandse bank. X is één van de begunstigden van deze Stiftung. X heeft jaarlijks 
recht op een door de Stiftung uit te keren geïndexeerde lijfrente van een vast bedrag. Deze lijfrente wordt effectief 
betaald sinds het overlijden van A.

Het eerste jaar na het overlijden van A heeft X voor de eerste keer een lijfrentebetaling ontvangen, die vervolgens 
elk jaar heeft plaatsgevonden tot en met inkomstenjaar 2013. De uitkering had telkens betrekking op het jaar voor-
afgaand aan het jaar waarin deze werden uitgekeerd (door toepassing en berekening indexcijfer). Voormelde uitke-
ringen werden betrokken in een restitutie bij de Bijzondere Belastinginspectie. De uitkeringen werden gekwalificeerd 
als lijfrente in de zin van artikel 17, §1, 4° WIB92. In inkomstenjaar 2014 heeft geen effectieve uitkering plaatsge-
vonden vermits de Stiftungsrat de afronding van deze restitutie afwachtte.

Voorgelegde verrichting

In 2015 hebben een aantal uitkeringen plaatsgevonden (via Belgische bankrekening) waarop de Belgische RV ad 25% 
werd ingehouden.

Standpunt DVB

De Stiftung kwalificeert als een juridische constructie type 2 in de zin van artikel 2, §1, 13°, b) WIB92.

Ingevolge artikel 2, §1, 14°, derde streepje WIB92 kwalificeren natuurlijke personen die, vanaf het overlijden, direct 
of indirect zullen erven van de personen die kwalificeren als oprichter van een juridische constructie – in deze A -, 
ook als oprichter van deze juridische constructie. De memorie van toelichting bij het ontwerp van Programmawet 
(Ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer, 2015, nr. 1125/001, 40) bepaalt hierover het volgende: “De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dat als erfgenaam in de zin van de definitie van oprichter beoogd in artikel 2, §1, 14°, 
derde streepje, WIB92, wordt verstaan alle natuurlijke personen betrokken bij een nalatenschap van de oorspronke-
lijke oprichter, ongeacht of deze personen erfgenamen met voorbehouden erfdeel, algemene legataris of bijzonder 
legataris van de nalatenschap zijn.”.

Vermits A bij internationaal testament X als algemeen legataris van zijn “Belgische” nalatenschap heeft aangesteld, 
moet besloten worden dat X kwalificeert als oprichter-erfgenaam (art. 2, §1, 14°, derde streepje WIB92).

Overeenkomstig artikel 5/1, §1, 5de lid WIB 92 “is elke oprichter in de zin van artikel 2, §1, 14°, derde streepje WIB 
92 belastbaar in verhouding tot zijn deel in de juridische constructie of, wanneer die niet kan worden vastgesteld, in 
verhouding tot zijn rechten in de nalatenschap van de oprichter waarvoor hij in de plaats is getreden”. “De vermoe-
dens inzake de verdeling van de inkomsten die overeenkomstig de bepalingen van voormelde paragraaf worden 
toegepast, kunnen door elke oprichter worden weerlegd voor zover wordt aangetoond aan welke andere persoon 
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en in welke verhouding de door de juridische constructie verkregen inkomsten, moeten worden toegekend. Indien 
deze bewijzen niet op een voldoende wijze kunnen worden overgelegd, blijven de inkomsten van deze juridische 
constructie belastbaar in hoofde van de oprichters en in voorkomend geval van de derde begunstigden” (artikel 5/1, 
§1, 6de lid WIB92). Vermits het X echter onbekend is aan wie de buitenlandse (met andere woorden wereldwijde, 
met uitzondering van België) nalatenschap van A is toegekomen en hoe deze was samengesteld kan X dit tegenbe-
wijs niet leveren.

De DVB oordeelt dat X kwalificeert als oprichter-erfgenaam van de Stiftung en dat alle inkomsten van de juridische 
constructie belastbaar zijn in hoofde van X wegens gebrek aan tegenbewijs.

Casus 2: Kaaimantaks - Gekapitaliseerde interest

Mevrouw X is begunstigde van periodieke lijfrente-uitkeringen van een BVI vennootschap (British Virgin Islands) die 
steeds feitelijk in Jersey gevestigd geweest is (“Jersey-Co”), waarvan alle aandelen worden aangehouden door (en 
het enige vermogen van) een irrevocable discretionary trust te Jersey.

Mevrouw X en zonen A en B (geen rijksinwoner) zijn, samen met een liefdadigheidsorganisatie, de enige begunstig-
den van deze trust. Ze hebben volgens de statuten geen enkel recht op uitkeringen uit de trust noch op uitkeringen 
uit de Jersey-Co. Door de trust werden nog geen uitkeringen gedaan.

De voormalige echtgenoot van mevrouw X, de heer Y (overleden), heeft drie lijfrenteovereenkomsten afgesloten met 
de Jersey-Co.

De trust werd opgericht door een vennootschap (service provider) gevestigd te Jersey, die tevens optreedt als trus-
tee. Deze trustee heeft een BVI vennootschap gekocht die feitelijk steeds in Jersey was gevestigd (de Jersey-Co) 
waarvan de aandelen vervolgens werden ingebracht in de trust. Mevrouw X noch haar zonen hebben ooit gelden of 
activa ingebracht in trust of Jersey-Co.

In het kader van de lijfrenteovereenkomsten heeft de heer Y bepaalde koopsommen overgemaakt aan Jersey-Co. De 
heer Y heeft de lijfrente-uitkeringen steeds aangegeven in de personenbelasting.

Bij testament werd het vruchtgebruik van de nalatenschap van Y gelegateerd aan X. Aan de zonen werd de blote 
eigendom van de nalatenschap gelegateerd. Door overlijden van Y zijn de lijfrente-uitkeringen volledig overgegaan 
naar X. Ze heeft ze ook steeds aangegeven in de personenbelasting.

Jersey-Co heeft sinds overlijden Y een aantal leningen toegekend aan X. Deze intrest werd niet effectief betaald en 
werd door Jersey-Co jaarlijks gekapitaliseerd.
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De DVB is van oordeel dat de heer Y zelf de trust heeft opgericht en via de trust de Jersey-Co. Vermits Y gehuwd 
is onder het stelsel algehele gemeenschap van goederen naar Nederlands recht, moet X beschouwd worden als 
oprichter voor de helft van de trust. Vermits de trust eigenaar is van 100 % van de aandelen van de Jersey-Co, is X 
automatisch ook eigenaar van de helft van Jersey-Co. X is enerzijds oprichter van de trust en bij uitbreiding de Jer-
sey-Co en anderzijds als contractant van de Jersey-Co voor wat betreft de lijfrente.

Met betrekking tot de trust en Jersey-Co is X voor de helft: oprichter (art. 2, §1, 14°, eerste streepje WIB92) en voor 
het vruchtgebruik op de helft: oprichter erfgenaam (art. 2, §1, 14°, derde streepje WIB92). De zonen A en B zijn sa-
men voor de blote eigendom op de helft: oprichter erfgenaam (art. 2, §1, 14°, derde streepje WIB92).

De door de juridische constructie verkregen inkomsten zijn enkel belastbaar in hoofde van de vruchtgebruikster 
mevrouw X.

De kosten van de Jersey-Co kunnen toegerekend worden op de uitkeringen.

De oprichter-erfgenaam (vruchtgebruikster) van de trust zal belast worden op de inkomsten van de Jersey-Co zon-
der aftrek van het bedrag van de lijfrente-uitkeringen.

Wat betreft de niet-betaalde en gekapitaliseerde intrest op de leningen en de kwijtschelding hiervan moet er van 
uit gegaan worden dat deze intrest wel degelijk op een rekening (7) bij de Ltd. verschijnt. De rente moet aldus belast 
worden ongeacht of ze ontvangen werd of niet. Bijgevolg is er een heffing op inkomsten die niet worden verkregen 
door de Ltd. want ook niet betaald door de ontlener.

6.1.2 AUTEURSRECHTEN 

Casus 1 

Beoogde verrichting 

De heer « X » is werkzaam als notaris. Hij heeft een « Excel » programma opgemaakt dat toelaat de kostenafreke-
ning van de verschillende verrichtingen waarin een notaris tussenkomt te bepalen. 

Een heel aantal notarissen gebruikt deze « Excel » applicatie reeds. 

De heer « X » wenst van de DVB te vernemen of hij kan genieten van het stelsel van inkomsten van auteursrechten 
zoals beoogd in artikel 17, §1, 5°, WIB 92.

Standpunt van de DVB

Ingevolge de analyse van dit dossier werd besloten dat dit type van programma’s niet aan de originaliteitsvoorwaar-
de voldoet teneinde te kunnen genieten van de bescherming van auteursrechten opgenomen in het Wetboek van 
economisch recht. 

Casus 2

Voorgenomen verrichting

De aanvragers stelden de DVB de vraag of de bedragen die, middels een internetplatform, door voetbalclubs zouden 
worden toegekend aan hun aangesloten amateur-voetballers, met het oog op de overdracht van hun portretrech-
ten voortvloeiende uit de opname van wedstrijden, zouden kunnen worden beschouwd als roerende inkomsten die 
kunnen genieten van het fiscaal regime voorzien in  artikel 17, §1, 5° WIB92.

Standpunt DVB

Uit onderzoek van het dossier door de DVB blijkt dat:

- het portretrecht een ander recht is dan het auteursrecht en de naburige rechten;

- de sportieve prestaties an sich niet worden beschermd door het auteursrecht. Deze sportieve prestaties leiden 
er derhalve niet toe dat voetballers titularis worden van auteursrechten of naburige rechten met betrekking tot 
voormelde prestaties.  
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Bijgevolg kunnen de voetballers niet genieten van het fiscaal regime voorzien in artikel 17, §1, 5° WIB 92 voor de 
overdracht van hun portretrechten.

De DVB merkt op dat voormelde overdracht van portretrechten op zich niet werd onderzocht.

Casus 3 

De heer X, zaakvoerder van vennootschap Y, is gespecialiseerd in restauratiewerken. Voorafgaand aan de restauratie 
schrijft de heer X een methodologie uit waarin nauwkeurig wordt omschreven welke acties de vennootschap Y zal 
ondernemen met betrekking tot het te restaureren werk. 

Iedere methodologie wordt voor 100% afgestemd op de noden van de klant. 

De vennootschap Y wenst de heer X te vergoeden voor de overdracht van auteursrechten onder de vorm van een 
welbepaald percentage van de omzet en dit bovenop de bedrijfsleidersbezoldiging. De aanvraag strekt ertoe de 
bevestiging te bekomen dat deze vergoeding als een roerend inkomen in de zin van artikel 17, §1, 5° WIB 92 kan 
worden aangemerkt in hoofde van de heer X. 

Bij de restauratie worden de werken gedemonteerd, hersteld en opnieuw gemonteerd. De werken worden daarbij 
in hun oorspronkelijke staat hersteld hetgeen volgens de DVB onvoldoende eigen creatieve keuzevrijheid toelaat 
opdat er sprake kan zijn van een herkenbare, originele en eigen stijl van de aanvrager. Bovendien dient men zich bij 
een restauratie vaak te houden aan bepaalde functionele/technische vereisten. Tot slot kan worden gesteld dat de 
methodologie zelf, bestaande uit plaatsbezoek, fotoreportage en analyse en redactie van een op maat gemaakte 
restauratiemethode, veeleer een weergave van de werkelijkheid betreft.

Op basis van bovenstaande argumentatie is de DVB van oordeel dat voornoemde methodologie de aard heeft van 
een technische aangelegenheid in plaats van een artistieke aangelegenheid. De vergoedingen die de heer X ont-
vangt voor de voor de overdracht van de rechten op het werk aan zijn vennootschap kunnen bijgevolg niet worden 
beschouwd als roerend inkomen in de zin van artikel 17, §1, 5° WIB 92.

Casus 4

Feiten

Een accountantskantoor wenst aan één van haar werknemers een vergoeding uit te betalen voor het ontwerpen van 
documenten en fiscale schriften. De zaakvoerder zelf wenst ook een vergoeding voor auteursrechten te ontvangen 
voor de overdracht van de rechten aan de vennootschap. 

Het klantenbestand bestaat vooral uit kleine éénmanszaken en KMO’s.  

Eén van de twee werknemers zal taken uitvoeren die volgens de aanvrager als auteursrechtelijk beschermd werk 
kunnen worden beschouwd. De werknemer in kwestie heeft een diploma als Bachelor in de Accountancy-Fiscaliteit. 

Volgende taken worden door aanvrager opgesomd in het kader van de auteursrechtelijk beschermde werken :

- Het schrijven van samenvattingen voor de wekelijkse interne opleidingen 

- Het geven van externe opleidingen 

- Opmaken van berekenmodules 

- Schrijven van fiscale / boekhoudkundige adviezen  

De werknemer is maar net in dienst, dus er zijn voorlopig nog geen timesheets beschikbaar. Voor de werknemer 
worden per week echter 12 uren voorzien om bovenstaande taken uit te voeren. 

De zaakvoerder zelf schat 30% van haar werktijd bezig te zijn met activiteiten die auteursrechtelijk beschermd zijn.
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Analyse

Uit de analyse van de bezorgde informatie, is de DVB van oordeel dat niet kan worden ingestemd met het voorwerp 
van de aanvraag.

Inzake het werk van adviesverlening die voor de cliënten van het kantoor wordt opgemaakt (zoals oa advies omtrent 
bepaalde verrichting, opmaak business plan, opmaak financieel rapport, etc) en doorgaans wordt gefactureerd aan 
de betrokken cliënt, is de DVB van oordeel dat er geen recht ontstaat op het fiscaal regime van de auteursrechten. 

Uit de bezorgde gegevens en motivering blijkt dit tevens het geval te zijn voor de opmaak van de berekenmodules 
waarvan sprake, die voornamelijk om berekeningen in excel gaan voor zaken die eveneens als cliëntspecifieke ad-
viesverlening kunnen worden beschouwd (bv. cashflowberekening, financiële rapporten, etc.).

Ook wat betreft de overige activiteiten – die nog slechts een fractie van de tijdsbesteding van de betrokken per-
sonen vertegenwoordigen – is het team niet overtuigd van de auteursrechtelijke bescherming die wordt geclaimd.

Wat betreft het schrijven van teksten voor de wekelijkse interne opleidingen blijkt dat het gaat om het bijhouden 
van de fiscale en boekhoudkundige nieuwigheden die in circulaires, KB’s, rulings, wetteksten, CBN adviezen, recht-
spraak,… voorkomen en waarvoor een samenvatting wordt gemaakt of de belangrijkste punten worden opgesomd. 
Voormelde bezigheid dient veeleer te worden beschouwd als een weergave van de werkelijkheid waarbij onvoldoen-
de sprake is van eigen creativiteit die de persoonlijke stempel van de betrokkene weergeeft. 

Wat betreft de tijdsbesteding inzake de externe opleidingen verduidelijkt aanvrager dat het opleidingen betreft 
waarbij het gaat over het aanleren van boekhoudtechnieken, algemene verduidelijkingen over het boeken op de 
juiste rekening, het recht op BTW-aftrek,… . Deze opleidingen kunnen puur praktisch zijn zoals bijvoorbeeld het aan-
leren van de werking van een gekozen programma. Meestal worden er geen stukken ter beschikking gesteld, maar 
de klanten die hierom verzoeken kunnen wel notities nemen. Bij klanten waar een interne boekhouding aanwezig is 
en die dit wensen, kunnen ook fiscale updates worden voorzien. De DVB is van oordeel dat voormelde tijdsbesteding 
aan de externe opleidingen niet kwalificeert als tijdsbesteding aan de creatie van auteursrechtelijk beschermd werk 
bij gebrek aan ondersteunend materiaal die de creatieve vrijheid van de betrokken personen weerspiegelt. 

Bijgevolg is de DVB van oordeel dat niet kan worden ingestemd met de voorgenomen verrichting waarbij een ver-
goeding voor het verkrijgen van auteursrechten aan de betrokken personen (zaakvoerder en werknemer) wordt 
toegekend onder het fiscaal regime van de auteursrechten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° WIB 92.”

Casus 5 

De heer X, advocaat, is de zaakvoerder van een advocatenvennootschap. 

Hij stelt juridische modellen op en verstrekt zowel schriftelijk als juridisch advies in het kader van de juridische kwes-
ties van zijn cliënten. De juridische modellen betreffen het opstellen en aanpassen van modellen zoals bijvoorbeeld 
huurovereenkomsten, aandelenovereenkomsten, dadingen, echtscheiding onderlinge toestemming, enz.

De aanvrager meent dat de modelovereenkomsten als auteursrechtelijk beschermd werk kunnen beschouwd wor-
den en wenst hiervoor vergoed te worden onder de vorm van auteursrechten en dit ten belope van 20 % van de 
huidige jaarlijkse brutobezoldiging als bedrijfsleider. 

De DVB merkt op dat er nagenoeg voor elk contract, proceduredocument, akte of clausule wel reeds een juridisch 
model beschikbaar is (met verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer). Bepaalde uitgeverijen bieden 
reeds in tientallen rechtsdomeinen juridische modellen en contracten aan. 

Uit de verkregen info kan niet worden opgemaakt dat de opgesomde modelovereenkomsten voldoende eigen cre-
atieve inbreng weerspiegelen om als auteursrechtelijk beschermd werk te worden beschouwd. Bovendien is het 
onduidelijk welke waarde dergelijke modelovereenkomsten – in voorkomend geval van auteursrechtelijke bescher-
ming – zouden vertegenwoordigen in de omzet van de vennootschap.

Bijgevolg kan met de voorgenomen vergoeding niet worden ingestemd. 
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Casus 6 

Aanvrager betreft een vennootschap werkzaam als uitgeverij van boeken. Zowel de zaakvoerders als bepaalde 
werknemers leveren een bijdrage aan de werken bestaande uit het lezen van manuscripten, overleg met de auteurs 
van de boeken, feedback inzake grammatica, zinswendingen, schrijfstijl, enz., redactie- en correctierondes, het zet-
ten van boeken, en dergelijke meer. De auteurs van de werken, die derden zijn ten aanzien van de uitgeverij en als 
freelancers werken, ontvangen vanwege de vennootschap vergoedingen ter compensatie van de overdracht van 
hun auteursrechten en worden met naam en toenaam op de werken vermeld

De door de uitgeverij aan de zaakvoerders en werknemers toegekende vergoedingen voor werkzaamheden eigen 
aan een uitgeverij kunnen niet in aanmerking komen voor het taxatieregime van artikel 17, §1, 5°, WIB 92. 

6.1.3 VOORDEEL VAN ALLE AARD WAGEN  

In de aan de DVB voorgelegde prefiling wenst de aanvrager te vernemen of er voor verkopers van wagens geen 
herziening van de berekening van het voordeel van alle aard wagen kan worden bekomen. 

De aanvrager in kwestie is een garage waar de werknemers rondrijden met dienst –en demowagens om deze te 
promoten en voor te stellen aan het publiek. Deze wagens zijn ook belangrijk voor de verkoop van tweedehands-
wagens. De desbetreffende werknemers kunnen de dienst –en demowagens niet vrij samenstellen aangezien deze 
wagens zo compleet mogelijk worden uitgerust om een zo optimaal mogelijke herverkoopwaarde te garanderen. 

Vandaag de dag worden deze dienst –en demowagens niet ingezet als dienstwagens omwille van hun hoog CO² ge-
halte wat resulteert in een hoog belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemers. Om dit te vermijden 
voorziet de garage in dienstwagens met een lager CO² gehalte maar dit brengt uiteraard extra kosten met zich mee.

Om het wagenpark optimaal te benutten, wenst de garage de demowagens alsnog in te zetten als dienstwagens. 
Vandaar de wens van de aanvrager om rekening te houden met hun specifieke economische activiteit bij de bereke-
ning van het voordeel van alle aard in hoofde van de werknemers. 

Aanvrager verwees naar een aantal beroepscategorieën waarin de wet reeds voorziet in een uitzondering, denk aan 
de vertegenwoordigers van de voedingssector die uitgesloten zijn van de 69% aftrekbeperking inzake restaurant-
kosten.

De wet voorziet vooralsnog niet in een uitzondering van de berekening van het voordeel alle aard wagen voor be-
paalde beroepscategorieën. De DVB is echter niet gemachtigd om uitzonderingen op de wet toe te staan of de be-
staande regelgeving aan te passen. De DVB levert namelijk voorafgaande beslissingen af waarin vermeld wordt hoe 
de bestaande wetgeving dient te worden toegepast in welbepaalde specifieke situaties. 

6.1.4 AANDELENOPTIES

Een aanvrager heeft in 2006 aandelenopties toegekend aan werknemers met een uitoefenperiode van 10 jaar. De 
aandelenopties werden aanvaard binnen de 60 dagen en belast overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 
maart 1999.

Het is de intentie van de aanvrager om – in het kader van een mogelijke overname van het bedrijf – de uitoefen-
periode met één jaar te verlengen, tot in 2017. De verlenging van het plan heeft volgens de aanvrager tot doel de 
werknemers van de aanvrager te motiveren om in dienst te blijven bij de overnemer.

De aanvrager verzoekt de DVB te willen bevestigen dat de voorgestelde wijziging van het plan geen nieuwe toeken-
ning van aandelenopties vormt in de zin van artikel 41, 4° van de wet van 26 maart 1999.

De DVB is van oordeel, overeenkomstig de parlementaire werkzaamheden van de voormelde wet, dat wanneer de 
oorspronkelijk bepaalde voorwaarden van de uitoefening van aandelenopties worden gewijzigd na de datum van 
toekenning van de opties, dit als een toekenning van nieuwe opties dient te worden aangemerkt.

Op basis van een administratieve tolerantie kunnen bepaalde wijzigingen aan de uitoefenvoorwaarden worden ge-
acht geen toekenning van nieuwe opties uit te maken, onder meer:
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1. De wijzigingen hebben niet tot gevolg dat de uitoefenperiode in de omschreven gevallen de normaal voorziene 
uitoefenperiode overtreft;

2. Het oorspronkelijk vastgesteld belastbaar voordeel uit de toekenning van de opties zou niet groter zijn geweest 
indien de uitoefenvoorwaarden reeds van in het begin zouden zijn vastgesteld in de zin van de voorgenomen 
wijzigingen.

Op basis van deze uitgangspunten werden in het verleden reeds enkele uitzonderingen toegestaan door de DVB op 
het voormeld principe dat een wijziging van de uitoefenvoorwaarden na toekenning leidt tot het ontstaan van een 
nieuwe toekenning zoals gedefinieerd in artikel 41, 4° van de wet van 26 maart 1999. In de bestaande precedenten 
heeft men er zich steeds van verzekerd dat de aandelenopties in geen geval uitoefenbaar zullen zijn na hun oor-
spronkelijke vervaldatum en eveneens dat het oorspronkelijk belastbaar voordeel uit de toekenning van de aande-
lenopties niet groter zou zijn geweest indien de uitoefenvoorwaarden reeds van in het begin zouden zijn vastgesteld 
in de zin van de voorgestelde wijziging.

Vermits in casu de administratieve tolerantie niet van toepassing is, kan het verzoek van de aanvrager niet worden 
bevestigd.

6.1.5 GESPLITSTE AANKOOP – VRUCHTGEBRUIK

De verrichting betreft de gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij de vennootschap het recht van vrucht-
gebruik aankoopt voor een periode van 15 jaar en de zaakvoerders de blote eigendom.

Het betreft een bedrijfspand dat de vennootschap mettertijd in het kader van haar ondernemingsactiviteiten zal 
betrekken en dat in afwachting kan worden verhuurd.

De aanvrager kan nog geen uitsluitsel geven over het feit of eventuele aanpassings- of verbeteringswerken aan het 
pand zullen dienen uitgevoerd te worden.

Wat de motivering voor de duurtijd van het vruchtgebruik betreft, stelt de aanvrager dat dit voor de vennootschap 
de goedkoopste oplossing betreft. Het is evenwel niet de bedoeling dat de vennootschap haar activiteiten na 15 jaar 
zou staken.

De aanvrager stelt dat de door de DVB voorgestelde berekeningsmethode om het vruchtgebruik te waarderen om-
wille van verschillende redenen niet kan bijgetreden worden.

De door de aanvrager aangehaalde argumenten kunnen echter niet overtuigen. Indien men de waardering van het 
vruchtgebruik met de door de aanvrager voorgestelde methode op 20 jaar zou berekenen, benadert men reeds de 
waarde van de volle eigendom van het onroerend goed.

De aangepaste methodiek voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik zoals  door de DVB voorgesteld, 
strekt er toe een uitkomst te bieden voor onrealistische waarderingen ingevolge het hanteren van te lage actualisa-
tievoeten waardoor het vruchtgebruik de waarde van de volle eigendom benadert of overstijgt.

6.1.6 SOCIAAL VOORDEEL

Een vennootschap (X) wenst de bevestiging te krijgen dat het toekennen van een éénmalige premie ter waarde 
van 500 EUR aan alle actieve werknemers ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de activiteit van de ven-
nootschap op de locatie waar zij is gesitueerd en het 5-jarig bestaan van de vennootschap X als dusdanig, kan be-
schouwd worden als een vrijgesteld sociaal voordeel overeenkomstig artikel 38, §1, eerste lid, 11°, c) WIB 92.

De werknemers van de vennootschap X ontvingen echter reeds enkele jaren geleden een gelijkaardige premie we-
gens het 50-jarig bestaan in België van de vennootschap Y. In deze vennootschap was de activiteit van X voorheen 
ondergebracht, voordat de activiteit 5 jaar geleden werd afgesplitst naar X en de betrokken werknemers werden 
overgenomen door X met toepassing van cao 32 bis.

De DVB is van oordeel dat het hier niet gaat om een éénmalige premie in hoofde van de werknemers aangezien zij 
reeds een premie hebben genoten wegens de 50-jarige aanwezigheid van vennootschap Y op de betrokken locatie. 
Het 50-jarig bestaan van de activiteit heeft overigens weinig betrekking op de vennootschap X zelf.
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Het 5-jarig bestaan van de vennootschap X is op zich ook te kort om te kunnen spreken van een uitzonderlijke ge-
beurtenis die de toekenning van zulke premie kan rechtvaardigen conform de bepalingen van artikel 38, §1, eerste 
lid, 11° WIB 92, zodat de premie niet als een vrijgesteld sociaal voordeel kan worden beschouwd.

6.1.7 BEROEPSKOSTEN

Casus 1: Tussenkomst in een chirurgische ingreep 

Een managementvennootschap die instaat voor het beheer van de loopbaan van een artiest wil de kosten voor een 
esthetische chirurgische ingreep ten laste nemen voor deze laatste. 

Vermits het een chirurgische ingreep tot loutere verfraaiing betreft welke als uitgave van persoonlijke aard moet 
worden gekwalificeerd, geeft de tenlasteneming door de managementvennootschap van deze uitgave van persoon-
lijke aard aanleiding tot de belasting van een voordeel van alle aard in hoofde van de artiest. 

Casus 2: Backservice premie 

De vraag wordt gesteld of de storting door een BVBA van een belangrijke backservice premie in het kader van een 
individuele pensioentoezegging (IPT) ten voordele van de zaakvoerder, inmiddels reeds 65 jaar, een aftrekbare be-
roepskost zou vormen voor de vennootschap.

Het verzekeringscontract werd aangegaan bij een verzekeringsmaatschappij op 31.12.2012 en loopt af op 
31.12.2017. Voor afloop van het contract wenst de vennootschap nog een backservice premie te betalen, erop gelet 
dat de zaakvoerder gedurende zijn beroepsmatige loopbaan onvoldoende pensioen zou hebben opgebouwd en een 
bijkomende zekerheid wenst te verkrijgen door de opbouw van dit extra pensioen.

De 80%-regel zou worden gerespecteerd. De verzekeraar zou hier desgewenst een attest van kunnen bezorgen.

Om aftrekbaar te zijn als beroepskost dienen bijdragen echter niet alleen te voldoen aan de bepalingen van artikel 59 
WIB 92 (de 80% - regel), maar ook aan de algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden van artikel 49 WIB 92. De premies 
dienen te worden betaald door de vennootschap om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden.

Het lijkt moeilijk te verdedigen indien zo kort voor de pensionering en enkele maanden voor de afloop van het IPT 
contract een belangrijke extra toezegging (backservice) wordt gedaan, dat dit in hoofde van de vennootschap zal 
leiden tot het verwerven of behouden van beroepsinkomsten.

6.1.8 INBRENG ALGEMEENHEID VAN GOEDEREN

Stopzetting éénmanszaak - Inbreng algemeenheid van goederen - Schenking aandelen aan kinderen (met lijfrente-
last) - Uitkoop niet-actieve kinderen

Situatieschets 

Mevrouw X baat sinds meer dan 30 jaar een eigen exploitatie uit in de vorm van een eenmanszaak en kocht in die 
periode het onroerend goed dienstig voor deze exploitatie (in privé-eigendom). 

Mevrouw X wenst haar eenmanszaak stop te zetten. Eén van haar 3 kinderen zal de exploitatie verderzetten (en 
heeft reeds een eigen managementvennootschap opgericht); de 2 andere kinderen zullen niet betrokken zijn bij de 
exploitatie. 

In het licht van de bedrijfsopvolging houdt zij volgende doelstellingen voor ogen: (i) gelijkberechtiging van de 3 kinde-
ren; (ii) financiële haalbaarheid van de overname van de exploitatie door kind 1 en (iii) eigen behoud van de levens-
standaard en financiële zekerheid.  Om dit te realiseren worden navolgende verrichtingen voorgesteld.

Organogram na stap 1 (inbreng van een algemeenheid van goederen)

Door mevrouw X zal de volledige exploitatie, inclusief het onroerend goed (schuldenvrij) worden ingebracht in het 
kapitaal van de nieuw opgerichte operationele vennootschap, tegen uitreiking van aandelen. 
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Mevrouw X wenst dat dit gekwalificeerd wordt als een belastingvrije inbreng van een algemeenheid van goederen 
op het vlak van de inkomstenbelastingen, registratierechten en btw (met boekhoudkundige en fiscale continuïteit).

Organogram na stap 2 (schenking aandelen aan de 3 kinderen met lijfrentelast) 

Na de inbreng zal mevrouw X de in ruil verkregen aandelen onmiddellijk aan haar 3 kinderen schenken (ieder één 
derde), met de last (i) tot uitkering van een lijfrente aan de moeder en (ii) tot verkoop van de geschonken aandelen 
aan de managementvennootschap van kind 1, tegen een vooraf afgesproken prijs. 

Mevrouw X wenst dat ten gevolge hiervan in haar hoofde geen (belastbaar) inkomen wordt gerealiseerd (geen reali-
satie van een meerwaarde en de lijfrente vormt geen roerend, pensioen- of ander beroepsinkomen).

Organogram na stap 3 en 4 (overdracht geschonken aandelen aan overnameholding) 

In functie van de financiële haalbaarheid zal kind 1 via de eigen managementvennootschap de aandelen van kind 2 
en kind 3 (gespreid in de tijd) overnemen, en haar deel inbrengen.

Hierbij wordt de vraag gesteld of de overdracht (verkoop en inbreng) van aandelen kadert binnen het normaal beheer 
van een privévermogen, en los staat van iedere beroepsactiviteit (van de kinderen). 

Standpunt DVB 

Indien mevrouw X nalaat om af te rekenen op de stopzettingsmeerwaarden, zullen de aandelen van de operationele 
vennootschap niet kwalificeren als privé-aandelen maar als beroepsaandelen (met tijdelijke vrijstelling). De gelijktij-
dige schenking (tegen lijfrentelast) vormt wel degelijk een vervreemding met belastbaarheid van de meerwaarden 
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tot gevolg. In casu is er geen tijdspanne van (gehele) voortzetting van de activiteit, waardoor de inbrengverrichting 
van een algemeenheid van goederen als kunstmatig wordt aangemerkt en erop duidt dat er hoofdzakelijk fiscale 
motieven aan de basis liggen bij de keuze van de voorgenomen verrichtingen. De volledige constructie is er immers 
op gericht om het belasten van stopzettingsmeerwaarden te ontlopen.

6.1.9 DIVERSE INKOMSTEN – MEERWAARDE OP VERKOOP VIRTUELE MUNTEN 

De vraag werd gesteld of de meerwaarde die zal worden gerealiseerd op de verkoop van virtuele munten (o.a. Bit-
coins) belastbaar zal zijn als diverse inkomsten op grond van art. 90, 1° WIB 92.

In de periode 2014-2016 werden regelmatig virtuele munten aangekocht. In 2017 zouden deze virtuele munten 
met een aanzienlijke meerwaarde verkocht worden.

Het Hof van Cassatie definieert speculatie als volgt: “het inkopen van goederen met het risico er verlies op te lijden, 
maar met de verwachting, door ze weer te verkopen, er winst op te maken dankzij stijging van de marktwaarde”. 

Het is niet noodzakelijk dat de wederverkoop kort op de aankoop volgt. 

De rechtspraak legt de nadruk op het risicovol handelen in de hoop een voordeel te bekomen. 

Samengevat gaat het bij speculatie om twee voorwaarden:

- De belastingplichtige moet op het ogenblik van de aankoop een belangrijk risico nemen; en

- De intentie om belangrijke winsten te realiseren moet duidelijk aanwezig zijn op datzelfde ogenblik. 

De verrichtingen in casu zijn speculatief. Aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan:

- In casu was er op het ogenblik van de aankoop van de virtuele munten een risico er verlies op te lijden. De NBB, 
FSM, EBA hebben in persberichten, veelvuldig overgenomen door de nationale pers, het publiek gewaarschuwd 
voor het risico verbonden aan virtuele munten. Een centraal controle-orgaan en aldus elk prudentieel toezicht 
ontbreken. Tevens geldt de bescherming door de overheid tot 100.000 € niet voor virtueel geld. Het gebrek aan 
controle op het handelsplatform houdt een belangrijk risico in.

- In casu was er reeds op het moment van de aankoop de anticipatie op de snelle waardestijging binnen korte ter-
mijn. Er is opzettelijk gekocht met de verwachting om na korte of langere termijn met winst te kunnen verkopen 
ten gevolge van de stijging van de marktwaarde.

De uitzondering voorzien in art. 90, 1° WIB 92, dat inkomsten behaald uit het normaal beheer van een privé-vermo-
gen niet belastbaar zijn, betreft een uitzondering op de algemene regel.

De voorgelegde verrichtingen kunnen niet als normaal beheer van een privé-vermogen worden beschouwd. De 
toetsing met het beheer door een bonus pater familias kan niet worden doorstaan voor de voorgelegde dossiers ge-
zien de hoogte van de geïnvesteerde bedragen, de frequentie van de aankopen, en het risico inherent aan de virtuele 
munten en de platforms waarop deze verhandeld worden.

De meerwaarde op de verkoop van virtuele munten wordt als diverse inkomsten aangemerkt op grond van art. 90, 
1° WIB 92 gezien het speculatief karakter.

6.1.10 DIVERS INKOMEN – KWALIFICATIE 

In de aan de DVB voorgelegde prefiling wenst aanvrager te vernemen hoe de ontvangen inkomsten naar aanleiding 
van de verkoop van boeken in de aangifte personenbelasting moet worden opgenomen, als beroepsmatig inkomen 
of als een divers inkomen, zijnde inkomsten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of 
diensten.
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De aanvrager in kwestie is een gepensioneerd koppel, beide voorheen werkzaam als leerkracht. Zij wensen nu een 
studieboek uit te brengen in het middelbaar onderwijs en dit werk vervolgens aanbieden aan scholen. De aanvragers 
gaan dit boek in eigen beheer uitbrengen aangezien de uitgeverijen niet geïnteresseerd zijn wegens onvoldoende 
commercieel. 

Het gaat om een project van in totaal 4 boeken. Voornoemd koppel is momenteel bezig met het eerste boek, bedoeld 
voor studiejaar 1. Volgend jaar zullen ze hierop een vervolg schrijven voor studiejaar 2, enzovoort.

Het gepensioneerd koppel heeft enkele jaren geleden reeds 2 à 3 boeken geschreven. Voor deze boeken hebben zij 
wel via een uitgeverij gewerkt. 

Onder winstgevende bezigheid wordt verstaan, wanneer ze door een natuurlijk persoon wordt uitgeoefend, een 
geheel van verrichtingen die voldoende talrijk zijn en onderling verbonden zijn om een gewone en voortgezette 
bezigheid uit te maken en die, vallend buiten de grenzen van het normale beheer van een privé-vermogen, een be-
roepskarakter hebben. 

Om te beoordelen of winstgevende verrichtingen een beroepskarakter hebben, mag rekening worden gehouden 
met het geheel van de verrichtingen wanneer deze zich over verscheidene jaren uitstrekken. 

Of een verrichting een winstgevende bezigheid is, moet aan de hand van feiten worden uitgemaakt. Als feitelijke 
gegevens die op het uitoefenen van een winstgevende bezigheid met beroepskarakter kunnen wijzen, komen, het 
aantal, de onderlinge verbondenheid, de aard en de snelle opeenvolging van de gedane verrichtingen in aanmerking, 
net als de belangrijkheid ervan, de organisatie die ze impliceren, de omstandigheid dat ertoe is overgegaan met 
behulp van ontleende gelden en in samenwerking tussen twee of meer personen en het feit dat een nevenactiviteit 
nauw verband houdt met de hoofdactiviteit of in het verlengde van de beroepsactiviteit ligt. 

Aangezien de aanvragers in het verleden reeds 2 à 3 boeken hebben geschreven via een uitgeverij, zij van plan zijn 
om de komende 4 jaren nog 4 studieboeken te schrijven, zij in het verleden beide als leerkracht werkzaam waren en 
zij de boeken willen aanbieden aan scholen, is de DVB van oordeel dat de ontvangen inkomsten dienen te worden 
beschouwd als een beroepsmatig inkomen (baten) en niet als een divers inkomen (winsten of baten uit toevallige of 
occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten). 

6.1.11 MEERWAARDE OP AANDELEN – NORMAAL BEHEER VAN PRIVÉVERMOGEN

Casus 1: Inbreng in een holding – Abnormaal beheer van het privévermogen 

De aanvrager heeft verschillende deelnemingen in vennootschappen naar Belgisch en Frans recht. De bedoelde ver-
richting betreft de inbreng door de aanvrager van twee van diens deelnemingen, A (90%) en B (52%) in zijn Belgische 
hoofdholding.

Op die manier doet de aanvrager geen inbreng in de hoofdholding van al zijn deelnemingen in de groep, wat in te-
genspraak is met de motivering door de aanvrager, namelijk rationalisering en centralisatie.

Overwegende dat de inbreng van de vennootschappen A en B in de holding ertoe leidt dat de holdingvennootschap 
de enige begunstigde van latere dividenduitkeringen wordt, strekt de bedoelde verrichting ertoe de balanstoestand 
van de holding te verbeteren door een opstroom van dividenden vanuit de ingebrachte vennootschappen ter aan-
zuivering van de schuldenlast ten aanzien van dezelfde ingebrachte vennootschappen, met als doel de financiering 
van de andere dochtervennootschappen van de holding, waaronder de Belgische vastgoedvennootschap bvba Z die 
bijna uitsluitend in het bezit is van de woning van de aanvrager.

De aanzienlijke liquiditeiten van de ingebrachte vennootschappen zullen worden uitgekeerd aan de verkrijgende 
holding ter aanzuivering van haar schulden, die grotendeels zijn ontstaan door de bouw van de privéwoning van de 
aanvrager binnen een andere dochtervennootschap van de holding.

De DVB oordeelt dat dit geen normaal beheer van het privévermogen betreft.
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Casus 2: Inbreng onder opschortende voorwaarde 

De aanvrager heeft in 2016, onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een gunstige ruling, de aandelen 
van zijn operationele vennootschappen ingebracht in een holding die met dit doel werd opgericht. Hij is van mening 
dat de opschortende voorwaarde terugwerkt tot de dag van de inbreng (in 2016).

Niettegenstaande in burgerlijke zaken de opschortende voorwaarde terugwerkt tot op de dag waarop de overeen-
komst is aangegaan, is de DVB van oordeel dat dit niet geldt in fiscale zaken. Het annualiteitsbeginsel inzake be-
lastingen, bepaald in artikel 360 WIB 92, verzet zich tegen de terugwerkende werking van artikel 1179 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Deze zienswijze wordt ondersteund door de meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak. Er kan o.a. verwezen 
worden naar arrest C – 399/99 van het HvJ-EU waarin het Hof heeft gesteld dat « zaken die onder opschortende 
voorwaarde worden ingebracht, pas inbrengen in de zin van artikel 4, lid 1, sub c) van richtlijn 69/335 (betreffende 
kapitaalrechten) vormen nadat aan deze voorwaarde is voldaan. »

Ofschoon in 2017 een gunstige ruling kan afgeleverd worden met betrekking tot de toepassing van de artikelen 90, 
1° en 9° WIB 92, zal het gestort kapitaal bepaald worden volgens het nieuwe artikel 184 WIB 92, van toepassing 
sinds 1 januari 2017.

Casus 3: Verkoop van aandelen

De heer X bezit alle aandelen van vennootschap A. Vennootschap A is een holdingvennootschap die participaties be-
zit in exploitatievennootschappen. De kinderen van de heer A bezitten de aandelen van de holdingvennootschap B.

De heer X heeft een leeftijd bereikt waarop hij zijn aandelen in vennootschap A wenst over te dragen naar de volgen-
de generatie. De heer X wenst de aandelen van vennootschap A te verkopen aan vennootschap B.

Vennootschap A heeft een grote vordering op vennootschap B, de kopende vennootschap. De overeenkomst werd 
zeer recent verlengd en het bedrag werd verhoogd. Voor vennootschap A gaat het om overtollige liquiditeiten die 
uitgeleend worden aan de kopende holding, vennootschap B. Deze middelen worden door vennootschap B niet ge-
investeerd maar blijven beschikbaar op de bank.

Deze vordering wordt integraal verrekend in de verkoopprijs die hierdoor aanzienlijk stijgt. De door vennootschap A 
aan vennootschap B uitgeleende middelen zullen aangewend worden om een deel van de verkoopprijs te betalen 
en stromen zo door naar de heer X. 

Gelet op het feit dat vennootschap A aanzienlijke liquiditeiten uitgeleend heeft aan vennootschap B waardoor de 
prijs van de aandelen aanzienlijk verhoogd en de uitgekeerde liquiditeiten door vennootschap B niet geïnvesteerd 
worden maar aangewend zullen worden ter betaling van een deel van de prijs dient deze lening beschouwd te wor-
den als een lening toegestaan door vennootschap A aan vennootschap B om (een groot deel) van de aankoopprijs 
te betalen aan de heer X. 

Dergelijke transactie is fiscaal geïnspireerd. Een voorafgaande terugbetaling van de lening gevolgd door een divi-
denduitkering van de overtollige middelen is dan ook aangewezen. 

Rekening houdend met bovenstaande elementen komen we tot de conclusie dat de heer X door de verkoop van 
de aandelen vennootschap A indirect middelen zal verkrijgen uit vennootschap A. Bijgevolg kan de vordering die 
vennootschap A heeft op vennootschap B worden aanschouwd als “overtollige liquiditeiten” die voorafgaand aan de 
verkoop dienen te worden uitgekeerd.

6.1.12 HERSTRUCTURERINGEN – SPLITSING 

Situatieschets

De BVBA A is een holdingvennootschap met deelnemingen in diverse vennootschappen die in twee groepen kunnen 
worden verdeeld, met name vennootschappen met activiteiten in sector Z (met als hoofdbestanddeel een 50%-par-
ticipatie in de NV B) en vennootschappen met andere activiteiten (“andere sectoren”). De aandelen van de BVBA A 
zijn in bezit van de heer X. De mede-aandeelhouder van de NV B is de BVBA C, de holdingvennootschap van de heer 
Y.
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Organogram voor de verrichting

Voorgelegde verrichting

Omdat de heer Y zich recent uit het dagelijks beleid van de NV B heeft teruggetrokken, is op middellange termijn een 
reorganisatie van de groep rond de NV B aan de orde. Om in de toekomst een maximale bewegingsvrijheid te hebben 
bij eventuele onderhandelingen met de BVBA C en/of derde investeerders, wordt overwogen de BVBA A te splitsen 
waarbij de NV B en de andere deelnemingen m.b.t. sector Z worden ondergebracht in Newco-sector Z, terwijl de niet 
met sector Z gerelateerde deelnemingen in Newco-andere sectoren zouden worden ondergebracht. 

Organogram na de verrichting

Standpunt DVB

Hoewel door de aanvrager werd verklaard dat op heden geen concrete plannen bestaan om de aandelen van New-
co-sector Z te vervreemden, merkt de DVB op dat de feitelijke omstandigheden erop wijzen dat de geplande verrich-
ting er toch vooral op gericht is de groep rond de NV B verkoopbaar te maken.

De BVBA A is immers een holdingvennootschap die op zich reeds over een maximale bewegingsvrijheid beschikt bij 
eventuele onderhandelingen met derden in het kader van de reorganisatie van de groep rond de NV B. Het volstaat 
dat zij haar deelnemingen die betrekking hebben op sector Z verkoopt of gedeeltelijk verkoopt indien zij uit de groep 
wil stappen of derden wil laten intreden. Hiervoor is geen splitsing nodig. Enkel zal dan de verkoopprijs van eventuele 
aandelenoverdrachten in de BVBA A terecht komen. Indien de BVBA A wordt gesplitst in 2 Newco’s, zal de opbrengst 
van een eventuele verkoop van de groep rond de NV B belastingvrij bij de heer X terechtkomen. De DVB was van 
mening dat geen zakelijke overwegingen, doch eerder fiscale motieven aan de basis lagen van de voorgelegde ver-
richting.
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6.1.13 TRANSFER PRICING 

Situatieschets 

Na de partiële splitsing waarbij de Belgische vennootschap X zijn productieactiviteiten heeft getransfereerd naar 
een nieuw opgerichte Belgische entiteit Y wenst de aanvrager o.m zekerheid dat de alignering van het operationeel 
model en de toekomstige verrekenprijsmethode, als gevolg waarvan X voor de buitenlandse vennootschap Z zal 
fungeren als een een ‘limited risk distributor’ en Y voor Z als ‘contract manufacturer’ zal werken, als marktconform 
zullen worden gekwalificeerd op grond van artikelen 26, 79, 185, §2 a en 207 WIB 92.  X zou recht hebben op een 
gegarandeerde OM, terwijl Y vergoed zou worden door Z op basis de cost plus methode.

Voorgelegde verrichting(en)

Er werd vastgesteld dat X enerzijds nog diensten zou verstrekten aan Y zoals financiën, logistiek, HR, IT en ander-
zijds nog een gebouw ter beschikking zou stellen waarvoor huur zou worden aangerekend.

Volgens de aanvrager dienden de kosten die Y draagt als gevolg van de raamovereenkomst met X beschouwd te 
worden als kosten die worden doorgerekend aan Z zonder mark-up.

Standpunt DVB

Y diende volgens het oordeel van de DVB een mark up te berekenen op de grondstoffen en op haar operationele kos-
ten inclusief de facturatie van X.  De door X aangerekende kosten dienden te worden beschouwd als werkingskosten 
van Y en konden bijgevolg niet als voorschotkosten worden aangemerkt.

6.1.14 CONTROLEWIJZIGING

Situatie vóór de verrichting

Situatie na de verrichting
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De aanvraag betreft een wijziging van controle in het kader van een familiale herstructurering.

De voorbije jaren zijn de activiteiten en bijgevolg de resultaten van NV B steeds verder achteruit gegaan. Uiteindelijk 
werd de winkel uitverkocht. Er was geen personeel meer werkzaam.

Na het overlijden van de vader werden zijn activiteiten overgenomen door de 3 kinderen.

De kinderen wensten de huidige locatie van NV B te doen heropleven. Daarnaast wilden ze de activiteiten van de 
vennootschap onderbrengen in hun reeds bestaande familiale vennootschapsstructuur waarin de kinderen nauw 
samenwerken.

De naam van NV B wordt gewijzigd.

De controlewijziging beantwoordt niet aan rechtmatige financiële of economische behoeften, maar is fiscaal geïn-
spireerd. De verrichting is erop gericht de fiscaal overdraagbare verliezen van een lege vennootschap zonder activi-
teit aan te wenden door het kunstmatig afleiden van belastbare winsten van nieuwe activiteiten naar een verlies-
latende vennootschap. Derhalve is de DVB van mening dat overeenkomstig artikel 207, derde lid WIB 92 de fiscaal 
overdraagbare verliezen van NV A niet aftrekbaar zijn van de winst van het tijdperk waarin de zelfstandige activiteit 
werd ingebracht, noch van de winst van enig later belastbaar tijdperk.

6.1.15 DUBBELBELASTINGVERDRAGEN 

Casus 1: Dubbelbelastingverdrag met Verenigde Staten 

Belco houdt een participatie aan in een US-vennootschap met rechtsvorm van een LLC, die op haar beurt een par-
ticipatie heeft in een vennootschap in een derde land (Opco). De LLC is in de Verenigde Staten transparant belast 
(“disregarded entity”), zodat Belco aldaar in beginsel in de belasting der niet-inwoners belastingplichtig is. 

Aanvrager wil op basis van artikel 22.1.B van het dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten, in 
België vrijstelling bekomen voor de dividenden betaald door de LLC.   

Op grond van voormeld artikel 22.1.B. stelt België de inkomsten vrij die door artikel 18 WIB 1992 worden aange-
merkt als dividenden en die een inwoner van België, natuurlijke persoon of vennootschap, behaalt in zijn hoedanig-
heid van vennoot van een entiteit, die overeenkomstig de Amerikaanse wetgeving is opgericht, en die niet als dusda-
nig (dat wil zeggen als een “corporation”) belast is in de Verenigde Staten, en op voorwaarde dat de inkomsten in de 
Verenigde Staten belast zijn in hoofde van de inwoner van België naar verhouding van zijn aandeel in de inkomsten 
van de entiteit (dat wil zeggen overeenkomstig het stelsel van de fiscale transparantie). Volgens de aanvrager is het 
inkomen in de Verenigde Staten vrijgesteld, dus belast.

Bedoeld zijn de dividenden die worden toegekend door hybride entiteiten die opgericht zijn overeenkomstig de in de 
Verenigde Staten van kracht zijnde wetgeving, en die door de Verenigde Staten behandeld worden als fiscaal trans-
parante entiteiten en door België als vennootschappen die als dusdanig aan de belasting onderworpen zijn.

Op basis van een analyse van de fiscale wetgeving van de Verenigde Staten, meent de DVB dat het inkomen in de 
Verenigde Staten niet is vrijgesteld, maar gewoon buiten het toepassingsgebied van de (lokale) belasting der niet-in-
woners valt. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de inkomsten in de Verenigde Staten belast zijn in hoofde 
van een inwoner van België.

Casus 2: Dubbelbelastingverdrag met India 

Belco doet beroep op diensten van een onderneming binnen het concern gevestigd in India. Deze diensten zijn 
in beginsel gevat door het toepassingsgebied van artikel 228, §3, WIB 92 (“catch all”), vermits artikel 12 van het 
dubbelbelastingverdrag met India ook heffingsbevoegdheid geeft aan België voor “vergoedingen voor technische 
bijstand” verschuldigd aan Indische inwoners. In casu kunnen de diensten aanzien worden als vergoedingen voor 
technische bijstand.
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Punt 1 van het Protocol bij het dubbelbelastingverdrag met India bevat een bepaling van meest begunstigde natie, 
volgens dewelke: Indien India in een Overeenkomst of een Verdrag, die zijn gesloten tussen India en een derde Staat 
die lid is van de OESO, en die in werking treden na 1 januari 1990, met betrekking tot de belasting van vergoedingen 
voor technische bijstand een lager tarief zou toepassen of de werkingssfeer meer zou beperken dan het tarief of 
de werkingssfeer die in verband met voormelde bestanddelen van het inkomen in de Overeenkomst met België zijn 
vastgelegd, zal hetzelfde tarief of dezelfde werkingssfeer die in verband met voormelde bestanddelen van het inko-
men in die Overeenkomst of dat Verdrag zijn vastgelegd, eveneens van toepassing zijn.

De aanvrager verwijst concreet naar het Protocol bij het Verdrag tussen India en Finland, dat voorziet in een afwij-
kende regeling voor de bepaling van de bronstaat (volgens dat Protocol de staat waar de diensten zijn gepresteerd). 
Deze regeling is volgens de DVB niet te behandelen als een gunstiger bepaling inzake “het tarief of de werkings-
sfeer”. Enkel een gunstiger bepaling inzake “het tarief of de werkingssfeer” kan het recht openen om de voormelde 
bepaling van meest begunstigde natie in te roepen. 

6.2 BTW

Casus 1: Terbeschikkingstelling van appartementen voor kortverbliijf met bijkomende diensten – onroerende 
verhuring vrijgesteld in artikel 44, §3, 2° van het Btw-Wetboek. 

Een vennootschap X biedt via haar platform de mogelijkheid aan eigenaars van volledig bemeubelde en ingerichte 
appartementen,  om deze voor kortere perioden ter beschikking te stellen van toeristen, zakenmensen enz…, in het 
bijzonder voor niet residentiële doeleinden.

Een bezettingsgraad van de appartementen wordt door X niet gegarandeerd. Bovendien blijft  de eigenaar over de 
mogelijkheid beschikken om het appartement zelf voor korte termijn te verhuren. 

Dienstverlener X komt niet tussen in de verhuring, maar levert aan de gebruiker van het appartement – op diens 
verzoek- wel bijkomende diensten, zoals bijkomende schoonmaakbeurten, enz..  

Enkel voor reservaties die verlopen via het platform, verbindt X zich opzichtens de appartementseigenaar ertoe in te 
staan voor de afgifte van de sleutel en de eindschoonmaak. 

In hoofde van de verhuurder ontbreekt het oogmerk om op duurzame wijze een economische activiteit uit te oefe-
nen, andere dan het louter passief ter beschikkingstellen van zijn onroerend goed. Om voormelde redenen oordeelt 
de DVB dat de tussen de appartementseigenaar en gebruiker tot stand gekomen ter beschikkingstelling van het 
onroerend goed als een vrijgestelde onroerende verhuring als beoogd in artikel 44, §3, 2° van het Btw-Wetboek 
aangemerkt moet worden. 

Casus 2: Verlaagd btw-tarief 6% 

Voor een woning gelegen in het Waalse Gewest heeft de aanvrager een project van omvormings- en uitbreidings-
werken voorgelegd ter beoordeling. De voorgenomen omvormingswerken dienden onderworpen te worden aan het 
verlaagd btw-tarief van 6% beoogd door de rubrieken XXXI en XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het Btw-KB nr. 
20. Tijdens de uitvoering van de werken heeft de ongewilde instorting van een gedeelte van de oude structuur de 
aanvrager ertoe genoodzaakt om zijn projecten in heroverweging te nemen en om een aanvraag in te dienen tot 
een sloopvergunning van het bestaande huis en tot een heropbouwvergunning voor een huis dat gedeeltelijk steunt 
op de funderingen van het oude. De aanvrager wenst de bevestiging te verkrijgen dat deze werken van afbraak en 
wederopbouw kunnen worden gefactureerd met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% beoogd door één 
van voornoemde rubrieken. De motivering van de aanvrager is in essentie gebaseerd op de feitelijke vaststelling dat 
de afbraak te wijten is aan omstandigheden buiten zijn wil (geval van overmacht). 

Afgezien van de vraag of deze plotselinge en onverwachtse gebeurtenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, kan 
de toepassing van het tarief van 6% beoogd door voornoemde rubrieken XXXI en XXXVIII, door de DVB niet worden 
bevestigd. Het voorgenomen project bestaat immers niet langer in de omvorming van een bestaand gebouw omdat 
de uitgevoerde werken niet op betekenisvolle wijze steunen op oude dragende muren en, meer in het algemeen, op 
de wezenlijke elementen van de structuur van het bestaande gebouw (enkel de kelders en bepaalde funderingen 
zijn bewaard gebleven) en bovendien omdat de totale oppervlakte van het oude gedeelte dat blijft bestaan na de 
uitvoering van de werken, verwaarloosbaar is in verhouding tot de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering 
van de werken.
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De aanvrager kan overigens evenmin aanspraak maken op de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% over-
eenkomstig rubriek XXXVII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20, die in het bijzonder betrekking heeft op 
de afbraak van een oude woning en de ermee gepaard gaande wederopbouw van een nieuwe woning, omdat de 
woning die het voorwerp uitmaakt van zijn project, niet ligt op het grondgebied van één van de steden waarvoor dit 
tarief van 6% kan worden genoten.

Casus 3: Lease- en leasebackverrichtingen - Misbruik in de zin van artikel 1, § 10 van het Btw-Wetboek 

Een openbare instelling overweegt de vestiging van een recht van erfpacht op een schoolgebouw ten gunste van een 
tweede openbare instelling waarmee ze verbonden is.  De vestiging van dat recht van erfpacht zou overeenkomstig 
rubriek XL van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 tegen een btw-tarief van 6% plaatsvinden.  De 
tweede openbare instelling, begunstigde van het recht van erfpacht, zal het schoolgebouw nadien ter beschikking 
stellen van de eerste openbare instelling via een huurovereenkomst die van de btw is vrijgesteld krachtens artikel 
44, §3, 2° van het Btw-Wetboek.  Volgens de informatie die werd bezorgd, komt de totale prijs van het recht van 
erfpacht in de buurt van het totaal van de overeenkomstig de huurovereenkomst te betalen huurgelden.  Het over-
heersende belang van deze “lease- en leasebackverrichting” is om de differentiële btw (15%) terug te vorderen die 
is ontstaan tussen de btw tegen het tarief van 21% die ten tijde van de bouw van het schoolgebouw werd betaald 
en die door de eerste openbare instelling volledig zou worden teruggevorderd bij het vestigen van het recht van erf-
pacht met toepassing van de btw, en de btw tegen het tarief van 6% die door de tweede openbare instelling op het 
recht van erfpacht zou moeten betaald worden overeenkomstig de nieuwe rubriek XL van tabel A van de bijlage bij 
het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven en die in hoofde van de tweede openbare instelling niet 
aftrekbaar zou zijn omdat het schoolgebouw via een van btw vrijgestelde onroerende verhuur opnieuw ter beschik-
king van de eerste openbare instelling wordt gesteld. 

Voor zover de verrichting slechts weinig financiële impact heeft voor de twee betrokken openbare instellingen, de 
verrichting bestaat tussen nauw verbonden partijen die door dezelfde personen gecontroleerd worden, de verrich-
ting niet tegen marktvoorwaarden plaatsvindt en de aanvrager niet in staat was om deze verrichting te verantwoor-
den met geldige economische motieven, was de DVB van oordeel dat de “lease- en leasebackverrichting” tussen die 
twee openbare instellingen het verkrijgen van een belastingvoordeel (de vermindering van het btw-tarief) tot hoofd-
doel had en dus als misbruik moest gekwalificeerd worden overeenkomstig artikel 1, §10 van het Btw-Wetboek. 

6.3 REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN 

Casus 1: Afstand erfpachtrechten ten gunste van tréfoncier

De aanvrager, een vennootschap die eigenaar is van een kantoorgebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (via 
twee dochtervennootschappen; X voor het erfpacht en Y voor de tréfonds), wenst dit gebouw te verbouwen tot een 
appartementsgebouw. Het doel is om deze appartementen kavel per kavel aan derde partijen in volle eigendom te 
verkopen en dit onder het regime van registratierechten.

Een belangrijke vraag in het dossier was welke registratierechten (en op welke basis) er precies van toepassing zul-
len zijn rekening houdend met het feit dat het momenteel nog gescheiden erfpachtrecht enerzijds en de tréfonds 
anderzijds zal herenigd worden in handen van één partij én er ondertussen verbouwingswerken (worden of) zullen 
zijn uitgevoerd.

Voorafgaand aan het vraagstuk onder randnummer 2 heeft het college zich echter gebogen over de manier waarop 
de aanvrager in 2015 het onroerend goed in haar portefeuille heeft verworven. Op dat ogenblik heeft zij enerzijds 
via dochtervennootschap X de aandelen verworven van de vennootschap waarin het erfpacht zat en anderzijds via 
dochtervennootschap Y de tréfonds aangekocht (met betaling van registratierechten ad 12,5%). De aanvrager heeft 
op deze wijze een bestaande erfpachtconstructie (°2006, ruling 600.384) in stand gehouden en dit op basis van een 
rechtshandeling na 1 juni 2012. Het college is van oordeel dat er enkel geen sprake is van misbruik zolang de creatie 
(en of de instandhouding) van de splitsale maar dateert van vóór 1 juni 2012 en de wedersamenstelling van na 1 
juni 2012. Aan deze voorwaarde werd in casu niet voldaan en zodoende oordeelde het college dat er sprake was van 
misbruik. De aanvrager ging niet in op het voorstel van het college om de erfpachter afstand te laten doen van zijn 
rechten ten gunste van de tréfoncier en dit vóór de aanvang van de werken.
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Casus 2: Gedeeltelijke afkoop van een levensverzekeringscontract - Rechtsmisbruik

Geplande verrichting

De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd onder het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten.

Tijdens het huwelijk hebben zijn een levensverzekeringsovereenkomst onderschreven die op de volgende wijze ge-
structureerd is:

- Verzekeringsnemers: De heer X en mevrouw Y

- Verzekerd hoofd: de heer X

- Begunstigden: de kinderen van de heer X en mevrouw Y

De algemene voorwaarden van die overeenkomst bepalen dat bij overlijden van een van de verzekeringnemers de 
handelingsbekwame overlevende alleen houder wordt van de rechten en verplichtingen van die overeenkomst.

Aangezien mevrouw Y is overleden, is de heer X de enige houder van de overeenkomst geworden.

Hij wil van de DVB de bevestiging krijgen dat in geval van totale of gedeeltelijke afkoop van het contract hij geen 
bijkomende aangifte bij de aangifte voor de successierechten van zijn echtgenote, mevrouw Y, zal moeten doen en 
dat die afkopen niet als misbruik zullen worden aangemerkt in de zin van artikel 106, §2 van het Wetboek succes-
sierechten.

Om aan te tonen dat het niet om rechtsmisbruik gaat, geeft de aanvrager drie argumenten:

- Wanneer hij vernam dat zijn echtgenote zou overlijden, heeft hij overwogen om het contract te beëindigen om 
vooruit te lopen op zijn verhuis ten einde dichter te kunnen gaan wonen bij het enige, van zijn beide kinderen, dat 
in België woont. Bij gebrek aan tijd heeft hij echter dit contract tijdens het leven van zijn echtgenote niet kunnen 
ontbinden. 

- Hij ligt niet aan de basis van de overdracht van de rechten en plichten van het contract in zijn hoofde en hij onder-
gaat alleen maar de gevolgen van het overlijden van zijn echtgenote.

- Ten slotte moet hij, sinds het overlijden van zijn echtgenote, het hoofd bieden aan tal van uitgaven en moet hij zijn 
leven reorganiseren (een woning aankopen en verhuizen). Om dat te doen zag hij zich verplicht om de overeen-
komst af te kopen. 

Door de belegging van een deel van zijn geldmiddelen in onroerend goed, voert de aanvrager bovendien aan dat die 
bedragen tot aan zijn dood tot zijn vermogen zullen blijven behoren en verbindt hij zich ertoe om geen schenkingen 
te doen.

Standpunt van de DVB

De DVB is van oordeel dat men zich niet moet beperken tot de vraag of de afkopen voor belastingheffing vatbaar zijn 
of dat ze een fiscaal misbruik zijn, maar dat men zich daarentegen moet afvragen of het geheel van de uitgevoerde 
en in overweging genomen verrichtingen een fiscaal misbruik vormen.

Er moet worden opgemerkt dat de aanvrager samen met zijn echtgenote alle liquide gemeenschappelijke vermo-
gensbestanddelen (bankrekeningen en effectenrekeningen) heeft overgedragen in een levensverzekeringsovereen-
komst, één jaar voor het overlijden van mevrouw, met als gevolg dat alleen de aanvrager verzekeringsnemer en 
verzekerde van de overeenkomst is geworden zonder betaling van de successierechten (aangezien artikel 8 van het 
Wetboek successierechten niet kon worden toegepast bij het overlijden van de eerste echtgenoot).

De bedoeling van de aanvrager om nadien het contract geheel of gedeeltelijk af te kopen, heeft tot gevolg dat de 
toepassing van artikel 8 van het Wetboek successierechten bij zijn overlijden onmogelijk wordt.

De DVB is van oordeel dat de motieven van de aanvrager dus niet afdoende zijn om het fiscaal misbruik tegen te 
gaan.
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Zijn huidige behoeften aan liquide middelen zijn slechts het gevolg van de verrichtingen die werden uitgevoerd om 
de toepassing van artikel 8 van het Wetboek successierechten te ontwijken bij het overlijden van zijn echtgenote.

Bijgevolg is de DVB van mening dat er sprake is van fiscaal misbruik en dat artikel 106, §2 van het Wetboek succes-
sierechten van toepassing is het geheel van verrichtingen.

Dit standpunt is bovendien in overeenstemming met verschillende beslissingen die reeds werden genomen in dit 
soort dossiers, waarin er systematisch een warning werd opgenomen om de afkoop van de rechten door de verkrij-
ger van de rechten te vermijden, op straffe van de toepassing van artikel 106, §2 van het Wetboek successierechten.
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7. OVERZICHT VAN DE REDENEN TOT VERZAKING

2013.053, 2013.072, 2014.584, 2014.636, 2015.468, 2015.562, 2015.729, 2016.144, 2016.262, 2016.310, 
2016.343, 2016.428, 2016.471, 2016.552, 2016.574, 2016.597, 2016.632, 2016.679, 2016.681, 2016.718, 
2016.739, 2016.771, 2016.819, 2016.864, 2016.868, 2016.869, 2016.878, 2016.879, 2017.119, 2017.143, 
2017.179, 2017.196, 2017.233, 2017.265, 2017.309, 2017.375, 2017.389, 2017.396, 2017.416, 2017.570, 
2017.620, 2017.629, 2017.674, 2017.697

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 verrichtingen;

- 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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8. STATISTISCHE GEGEVENS VOORAFGAANDE BESLISSINGEN

8.1. INLEIDING

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

8.2. VOORSTELLING VOLGENS AANTAL

Tabel : Aantal ingediende en behandelde aanvragen en prefilings - Overzicht
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8.3. VOORSTEL VOLGENS AARD VAN DE BESLISSINGEN

Tabel 1 : Aard van de beslissing naar aanleiding van de aanvragen - Overzicht

Tabel 2 : Aard van de afsluitingen bij prefilings - Overzicht

De aandacht van de lezer wordt erop gevestigd dat de afsluitingen van de prefilings die geen aanleiding geven tot 
een aanvraag slechts gedeeltelijk te verklaren zijn omwille van de redenen aangehaald bij de verzakingen aan de 
aanvragen (meer bepaald onontvankelijkheid, wijziging of afzien van de verrichting, verrichting waarvoor het stand-
punt van de DVB verschilt van dat van de aanvrager).

In een niet te verwaarlozen aantal gevallen vindt de aanvrager, nadat hij zonder voorbehoud van het team instem-
ming heeft gekregen om een aanvraag in te dienen (hetzij omdat het antwoord vanzelfsprekend is, hetzij omdat het 
duidelijk blijkt uit de wettelijke bepalingen, de gepubliceerde administratieve commentaar of uit een antwoord op 
een parlementaire vraag), het overbodig om een aanvraag in te dienen omdat de informatie of verwijzingen ontvan-
gen van de DVB hem voldoende duidelijk zijn en “geruststelling” bieden omtrent het toepasselijke fiscale regime op 
de beoogde situatie of verrichting.
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Tabel 3: Gedetailleerde verdeling – Jaar 2017

(1) Bezoldigingen (sociale voordelen, voordelen van alle aard …)
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Tabel 4: Gedetailleerde verdeling beslissingen per hoedanigheid aanvrager – Jaar 2017 (1) Volgens artikel 15 W. Venn 

(2) Vzw, openbare besturen …

8.4. BESLISSINGSTERMIJN

Tabel : Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande beslissingen - Overzicht

8.5. OVERZICHT UITWISSELING RULINGS IN 2017

In het kader van DAC 3 werden in 2017 488 voorafgaande beslissingen uitgewisseld. Het betreft zowel oude rulings (afgeleverd 
tussen 01/01/2012 en 31/12/2016) als nieuwe rulings afgeleverd in 2017.

In het kader van BEPS actie 5 vonden er in 2017 794 uitwisselingen plaats, die betrekking hebben op 181 unieke rulings.
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DEEL 2
STATISTISCHE GEGEVENS 
M.B.T. REGULARISATIES

51
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1. WETGEVEND KADER EBAQUATER
- Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (BS 

29.07.2016).

- KB van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 
13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie 
(BS 18.08.2016).

- Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende di-
verse bepalingen inzake financiën (BS 20.12.2016, 3de editie).

- Samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie en gewestelijke belas-
tingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet 
uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen (BS 18.07.2017).

- Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot 
de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 18.07.2017).

- Decreet van 1 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de 
Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van 
de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de 
oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een 
fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van de maatregelen betreffende de overdracht van 
de eigendom van een onroerend goed van een vennootschap naar een vennoot, afstand van het vruchtgebruik op 
een onroerend goed gevolgd of voorafgegaan door een schenking, de clausules voor de toekenning van het geza-
menlijk gemeenschappelijk vermogen of clausules van ongelijke verdeling van dat gemeenschappelijk vermogen 
zonder overlevingsvoorwaarde, beter bekend als de “sterfhuisclausule” en de herziening van het bedrag van de 
geldboetes (BS 10.07.2017).

- Decreet van 16 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Fe-
derale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 
18.07.2017).

- Wet van 30 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het 
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de re-
gularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een 
regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 
18.07.2017).

- Ordonnantie van 13 juli 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 
tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het 
beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde 
kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot in-
voering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van maatregelen tot bestrijding 
van misbruik en fiscale fraude (BS 18.07.2017).

- Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, 
§ 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse 
Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 31.07.2017).

- Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 
1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse 
Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie 
van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisa-
tiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen (BS 31.07.2017).
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2. STATISTISCHE GEGEVENS EBAQUATER
Tabel 1: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 1 (a) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op 
31.12.2016 en 31.12.2017

Tabel 2: Aard van de bedragen van de behandelde aangiften LUIK 1 – Heffingen op de behandelde aangiften – Situatie op 
31.12.2017

Tabel 3: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 2 (b) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op 
31.12.2017

Tabel 4: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 3 (c) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op 
31.12.2017

(a) Luik 1 = Federale belastingen

(b) Luik 2 = Regionale belastingen (Waalse Gewest en Brussels hoofdstedelijk Gewest)

(c) Luik 3 = Niet uitsplitsbare fiscaal bedragen (Federale Overheid, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en Brussels 
hoofdstedelijk Gewest)
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